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abSTRaCT

by its rules and principles, administrative law provides both the renewal 
and the continuity needed for a balanced society.

tradition and innovation, continuity and discontinuity are phenomena 
which unavoidably occur in connection to the rules and principles of 
administrative law, often considered as the law of the functionality of the state 
and common law of administration. Administrative law, branch of public law, 
supports the direct influence of political changes, as it is forced to adapt its 
mechanisms according to the dominant political- constitutional philosophy. 
certain inertia is noted, however. it is resistant to sudden political change, 
the administrative continuity ensuring the permanent operation of the state, 
the mitigation of social shock and the avoidance of the deepening state of 
crisis. moreover, the change of the constitutional paradigm does not mean 
abandoning all conceptual acquisitions - regarding organization, procedures, 
etc. - of the old regime, at least in a transition phase.

previous administrative constructions, freed from the obsolete ideological 
constraints, continue to operate, adapted to the purposes of the new society.

regulatory activity - management and directing tool for the society - is necessary 
today to regulate social relations further, so that they operate in a proposed manner.

However, it is clear that the rules governing the future, appear in a given 
context, on a social background, economic, cultural, and so on, and this 
background, most often decisively influences regulations.

in romania the legal transplant is often discussed, including issues of 
general interest, while looking to find a solution elsewhere that can be brought   
to the romanian territory, without analyzing sufficiently how these solutions 
can be well suited. theoretical and practical realities of public management 
reveal how difficult it is today for leaders of public organizations to be efficient 
both in terms of management (with decision-making process in the center) and 
of administration of public affairs (mainly of resources). 

As we climb the various steps of the multilevel government, it is easier to 
see the trend of dissociation between the acts of governing and management 
of the administrative phenomenon, and the multitude of new theories in this 
field, from different social sciences, only increasing the feeling of confusion that 
leaders of public organizations have. As a vigilant keeper of the castle, pictured 
with two opposing faces, one looking forward, the other backward, the roman 
deity Janus symbolizes well enough the dilemma of the administrative leaders 
( the existence of alternatives that may put them in difficult situation) and the 
possible management syndrome (as characteristic symptom in stressful decisional 
situations). the idea was settled with some scientific manifestations organized by 
the Academic society of Administrative sciences in which the contradictory issues 
of governing were presented, resulted from insufficient conceptual delimitations or 
interdisciplinary influence on the administration’s efficiency. 

deepening the research in this inevitable duplication of the personality of the 
top civil servant, regarding administrative phenomena, we notice that we are 
not facing a new problem, but one with deep roots in the science of public law.
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in the doctrine of European public law and in the case law of European 
courts, the existence of the principle of legitimate expectations created by 
public authorities is admitted. under this principle and the other principles of 
public law, the need to identify mechanisms to respond promptly to the need 
to resolve disputes between the injured and public authority was recognized. 
these mechanisms must include flexible, fast and inexpensive procedures 
that can be used as evaluation criteria of extrajudicial standards for good 
governance, but at the same time, to ensure protection of the general interest 
and to respect the principle of legality. 

it is considered that this goal is met by institutions such as the 
Ombudsman. this structure is classified as a genuine mechanism of alternative 
dispute resolution. At local level, it is estimated that there are already 
mechanisms to facilitate extrajudicial, faster and more inexpensive settlements 
for conflicts occurred between a private party and a public authority, through 
the ability of prior complaint or address for the romanian Ombudsman.

Among the alternative methods of dispute settlement - on which 
controversies in doctrine arose – mediation also enrolls, as the base of 
principles such as confidentiality and equality. unlike the administrative 
and judicial process, mediation allows informal dialogue and negotiation 
between the parties. unfortunately, given the nature of the interests which 
public institutions promote, it is hard to imagine how the confidentiality of 
discussions between the injured party by an administrative decision and the 
decision-maker is in the public interest. the advertising of the administrative 
and judicial proceedings is derived from their public character, set in the idea 
of   ensuring the protection and monitoring of public interest, with mechanisms 
that verify and draw accountable the public institutions. 

On the other hand, the success of the mediation depends on the confidentiality 
and informality of the procedure by which parties can show good faith and expose 
the legitimate expectations created after a report that they have started, and 
so reaching a consensus. because of this difference, the consensual procedure is 
considered in doctrine a private form of achieving justice, incompatible with the 
public law. moreover, from this perspective, it is considered that mediation of conflict 
in public administration could be a way to circumvent the judicial review and the 
sanctioning effects of accountability for the decision-makers on a juridical way. 

it is also considered that legal parallelisms are created: on the one hand 
the doubling of the role of preliminary procedure, which is mandatory to 
the injured party and creates the possibility for the authority to right the 
mistake, on the other hand doubling the role of the Ombudsman, without 
mediators being able to guarantee security or protection of public interest or 
specialization and the prestige that characterizes this institution.

to this regard, it points out that the practice of courts from romania to 
invite the parties in a conflict of public law matters to attend the mediation 
procedure is incompatible with the principle of public interest protection, 
redundant by reporting to the mechanism of prior complaint and of exercising 
the right to petition the Ombudsman and, last but not least, irreconcilable with 
the doctrine and judicial practice in Europe.
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the principle of legitimate expectation, one of the general principles 
recognized in the doctrine of European public law and in the case law of the 
European court of Justice (EcJ), does not exist under a coded formula in the 
fundamental documents of the Eu or the member states. by this principle it is 
recognized the subjective right of the person for his expectations to be justified 
by the consistency or statements made by public institutions. this principle is 
generally correlated with the principle of legal security, which is why it views 
the activity of public administration as a whole, so, it addresses and imposes 
obligations for the organisms with legislative and judicial functions, obligations 
that are overlapping with the administrative system.

distrust of the litigants in the ability of the courts to achieve justice and 
the disadvantages posed by lengthy judicial procedures and the difficulty for a 
common citizen in understanding their inability to benefit from the assistance 
of a lawyer and to afford the costs of resolving their case, all of the above 
determined in some states, the seeking for other ways of administrative justice.

One reason for the ineffectiveness of justice seems to be primarily the 
financial constraints factor. supplementing the number of judges and support 
staff, the granting of relevant court facilities and ensuring the necessary funds 
in order to cover technology and material resources necessary to carry the 
activity, are considered necessary. All of these obstacles, for which it can not 
be said that the magistrates are guilty, but for the way budgeting is allocated 
and the way justice is managed, are issues that affect administrative justice.

to the above there may be added the need for specialization of magistrates and 
ongoing training, at least, to maintain the level of professionalism, in terms of the 
multitude of legislative changes, the latter an essential condition to achieving justice.

to all this, in the administrative area, in order to remove any potential 
dysfunctionalities of justice, we can noticed the tendency of most states to 
delimit the ability of solving administrative cases from the competence of civil 
courts, in some cases reaching the exclusion of administrative cases from the 
competences of the courts of the judicial power and attributing them to the 
executive power, by establishing some administrative jurisdictions.

A first condition for a possible optimization of the judicial system, formed 
of administrative courts is the optimization of the workload, because in a 
situation where these will face overcrowding specific to courts, the results of 
activities will not be those expected. 

in the judicial system of administrative courts it is necessary to introduce 
two levels of administrative jurisdiction, the latter representing the entitling 
to appeal, thus ensuring compliance with the provisions of the European 
convention on Human rights. Analyzing the means by which administrative 
justice is achieved in different states, it can be said that the harmonization 
of European Administrative Space can also be seen in the administrative justice 
branch. This trend is supported by the basic principles of European administrative 
law (State of law, openness and transparency, accountability, efficiency and 
effectiveness) and European Convention on Human Rights, in particular through 
the actions of the Court Of Human Rights (…). The protection offered by the court 
becomes increasingly uniform in different countries although it retains certain 
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characteristics. Education, knowledge sharing, professional assistance, can 
contribute significantly to the development of new qualitative solutions.

regarding to the evolution of the legal system of constraints through 
the administrative police, it is considered that global changes affect society. 
because of their elasticity, the traditional components of general public order 
were able to adapt and to face new data, for example, the commissioning of 
human dignity, according to some processes unknown till then. the general 
public order was not modified in its own conception, but the role of special 
administrative police has increased considerably.

the current political discourse in romania bases the regional reform on two 
levels: on the one hand the need for structural reform and, on the other hand, 
the need for more effective absorption of Eu funds, which would require higher 
administrative structures, of nuts 2 type. it is said that the structural funds for 
regional development at the unit level of type nuts 2 will increase economic 
and territorial cohesion and will mitigate differences of development between 
counties and regions. but, until now, statistics show that, on the contrary, 
intra- and inter-regional disparities have increased not decreased. the poor 
management of Eu funds in general, combined with the lack of decisional power 
of the development Agencies in the management process and planning and 
implementation problems, threaten the materialization of a significant impact 
of the European funding on economic development of the romanian regions. 
in this context, naturally, the following question arises: ”Are some artificially 
created regions, top-down, based mainly on economic and social criteria, such as 
the ones proposed by the Advisory council report for regionalization cOnrEG - 
academic group - in march 2013, able to have a significant impact on economic-
social and territorial development and cohesion?”. 

practice shows that in the absence of active policy support for areas / 
less developed regions with low administrative capacity, these will become 
poorer. the idea that through a smart administrative centralization, the 
political and administrative center of the state can exercise an active role in 
order to impose itself in all directions - political, administrative, economic - of 
standards, followed by verification of their accomplishment and the reward of 
the performance, as a modern instrument of leadership, without impeding on 
subsidiary, this idea cannot be neglected.

***

Five years of crisis began to leave deep scars in society which are difficult 
to remove.

the economic crisis creates financial constraints on public budgets, with 
consequences on the resources for the insurance of the best conditions and 
quality of public services.

Austerity is manifested on Eu budget 2014 -2020. For the first time in 
Eu history, the future budget is lower than the current one. this means 
adjustments, restrictions, and prioritization.

Justifiable basis for budgetary constraints, the crisis should not be 
fetishized, it must not become a wall for the lack of professionalism! On behalf 
of the crisis, we must not overlook signs of abuse and incompetence.
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Albert Einstein said in the ‘50s: “in times of crisis, inventions are born, 
discoveries, and big strategies. He who exceeds the crisis exceeds himself and 
does not remain outdated. He who assigns failure to the crisis threatens their 
own talents and respects the problems more than the solutions. the real crisis 
is the crisis of incompetence...”.

the social reality is characterized by instability, change, clutter. in order to 
control all of these changes it is necessary to adopt rules to take into account 
principles and values and to create institutions able to enforce them.

romania, a European state in the process of integration must adapt to the 
new standards of economic performance and of democracy. Failure to comply 
with the requirements of the state law can be in itself a generator of crises. 
crisis, austerity have eroded European solidarity, requiring a new balance, 
possibly a new unifying myth. the commission and European parliament 
promote “more Europe” to bring the institutions closer to the European 
citizens. the year 2013 has been declared, as such, “the European Year of 
citizenship”. in this context, a long-debated topic can be evoked from previous 
editions of the centre of public low and Administrative science (cdpsA) 
conference: the right to good administration, as right of the European citizen.

the global financial crisis that began in 2007-2008 has revealed major and 
profound deficiencies in the supervision and the trust in the financial sector and 
imposed a reshaping of European financial supervisory architecture.

romania has initiated a reorganization of the national surveillance system, 
materialized in a normative plan through the adoption of Government Emergency 
Ordinance no. 93/2012 on the establishment, organization and FsA (Financial 
supervisory Authority) operation, administrative autonomous authority, 
specialized, with legal personality, independent, self-financed, which takes the place 
of three authorities: the national commission securities, insurance supervisory 
commission and the supervisory commission of private pension system.

One of the dimensions of the activity of FsA regards permitting, monitoring 
and regulating the markets of financial instruments in order to ensure stability, 
competitiveness, protection against unfair, abusive and deceptive practices 
and, last but not least, confidence in these markets.

the evolution driven by open borders, by the complexity of modern societies, 
by the limits of centralized state interventionism, by the threats weighing on 
the continuing economic crisis regarding the local economy growing, aspirations 
of citizens to participate in making decisions which concern them, justify the 
implementation of local autonomy as wide as possible.

the evolution determined by the opened borders, by the complexity of modern 
societies, by the limits of centralized state interventionism, by the threats weighing 
on the continuing economic crisis in regard to maintaining the local economy, by 
the growing aspirations of citizens to participate in making decisions which concern 
them, justifying the implementation of local autonomy as wide as possible.

the principle of subsidiary is likely to call into question the debate on 
power between center and periphery. it is a principle of social organization, a 
technical principle of division of powers between local, regional and national 
authorities, an invitation to change how the state intervenes for the purposes 
of fostering local initiative.
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the paradox of this principle is that the law of many European states refers 
to it, in a default manner. thus, the content and the limits of subsidiary is made 
in relation to the extent local autonomy, as defined in the art. 4 paragraph 3 
of the charter European local autonomy: The exercise of public responsibilities 
should, in a general manner, preferably, belong, to those authorities which are 
closest to the citizens. To the allocation of responsibility to another authority 
it should be taken into account the scale and nature of the task, us well us the 
requirements of efficiency and economy.

From this perspective, all the types of contracts legally covered through which 
private financing of public investment can be made, respectively contracts of 
concession, public-private partnership and contracts of management delegation 
of public utility services, will typically include in their structure one or more types 
of concession. it is considered that this discovery is valid in the current state of 
romanian law, in which the “special” contracts like: the type of public-private 
partnership and the delegation of management of public utilities were taken from 
the international practice in order to expand the options for structuring contractual 
financing and/or private operation of goods or public services. this takeover of 
patterns established in other legal systems has not removed nor diminished the 
importance of existing regulations on concession, so, adapting new “models” in 
the romanian legal system was done at least until now, by incorporating legal 
traditional concepts, for example those related to the concession.

regulations in the European union favor such a “reinvention” of the 
concession, given that its importance is underlined by the closing approval of 
a special directive on concessions.

therefore, it is considered that these issues must be decided unequivocally 
by: accepting of potential solutions to disputes covering administrative contracts, 
express elimination of the preliminary procedure, recognition of the exclusive 
competence of the administrative courts, with the denial of the competence 
of the civil courts and the refutation of any form of “private jurisdiction” 
such as arbitration; rational adaptation of court fees, clarifying aspects of 
“consistency” of the administrative trusteeship right conferred to the prefect, 
rational solution being, expressed in the doctrine, pronounced, excluding 
litigation actions against administrative contracts.

regarding tax administration reform, making a comparison between systems 
of romania and France, it can be concluded that in France the tax administration 
reform has been a long one, especially in terms of departmental directorates 
and regional, given that the regions existed for a long time, while in romania, 
reorganization of tax administration has been done more quickly. it is true, the 
modernization of the tax administration continues. it will run for a period of five 
years, but the regions have already been established by the legislature.

As is argued in the literature, the most important in a reform of this size is 
to adapt existing procedures and methods at the new form of organization, to 
ensure efficient services to citizens.

the scientific investigation of forms of expression and effects of the 
current global crisis, with the result of the constraints on public budgets, of 
development and standards of living, is an instrument to identify the causes 
and solutions exit the deadlock.
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Cuvânt de deschidere

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
stimați participanți,
bun venit la cea de-a Vi-a conferință anuală a centrului de drept public şi 

Ştiințe Administrative (cdpsA) din cadrul snspA!
tema conferinței de anul acesta este: „Administrația publică între misiuni 

şi constrângeri bugetare. dimensiuni juridice şi manageriale”.
conferința noastră este organizată în parteneriat cu societatea Academică 

de Ştiințe Administrative (sAŞA) şi institutul de drept public şi Ştiințe 
Administrative (idpsAr).

totodată, aceasta beneficiază de sprijinul ministerului Educației naționale – 
cercetare, dezvoltare, inovare, care finanțează realizarea volumului conferinței prin 
proiectele: pn–ii–ru–pd–2012–3–0103 şi mEn–cdi–7359 din 28 iunie 2013.

dați-mi voie, înainte de orice, să evoc dimensiunea creştină a zilei de 8 
noiembrie, ziua sfinților Arhangheli mihail şi Gavril, să exprim speranța că 
lucrările noastre vor beneficia de spiritul înălțător al acestei sărbători şi să urez 
La mulţi ani celor care poartă aceste nume!

cdpsA, organizatorul conferinței, se legitimează ca o structură activă în 
domeniul cercetării problematicii spațiului public, care derulează manifestări 
pe teme de importanță majoră şi de actualitate. Astfel, în perioada scursă de la 
ultima noastră conferință, cdpsA a desfăşurat două manifestări, sub titulatura 
„laborator administrativ-constituțional”.

prima dintre acestea a pus în discuție, în contextul propunerilor de 
revizuire a constituției, chestiunea dreptului la o bună administrare, ca 
drept fundamental. concluziile formulate în cadrul dezbaterii au stat la baza 
conturării unei propuneri transmise inițiatorilor revizuirii, propunere care se 
regăseşte în proiectul de revizuire dat publicității.

cea de a doua manifestare a avut ca temă problematica legată de calitatea 
reglementării în țara noastră, în context dezbătându-se şi ideea unui consiliu 
de stat, ca organism consultativ în materia construirii actelor normative, 
pentru parlament şi Guvern.

În altă ordine de idei, permiteți-mi să vă semnalez apariția primului număr 
al revistei „Academic Journal of law and Governance”, scoasă de sAŞA, revistă 
publicată integral în limbi străine (engleză şi franceză), şi pe care o dorim a 
reprezenta un vehicul de transmitere în exterior a rezultatelor cercetărilor 
noastre, precum şi un instrument de sporire a vizibilității sAŞA.

Vă invităm să contribuiți la realizarea numerelor viitoare ale revistei – în 
prezent se află în curs numărul ii, astfel încât cu primul număr din 2014 să 
începem cotarea acesteia în baze de date internaționale.

ţinem foarte mult la calitatea producțiilor ştiințifice diseminate prin AJlG, 
întrucât dorim să ne prezentăm „la înălțime” în dialogul cu partenerii noştri 
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externi. Vă îndemnăm să folosiți acest mijloc ca pe o oportunitate de a intra 
în dialog şi a de vă prezenta în fața altor cercetători ai domeniilor de care vă 
ocupați, din întreaga lume.

protocolul de începere a lucrărilor reuniunii noastre a ajuns în fața unui 
moment emoționant: consiliul director al sAŞA a hotărât ca anul acesta 
diploma de excelență „Anibal teodorescu” pe anul 2013 să fie atribuită doamnei 
profesoare maria Orlov, preşedinte al institutului de Ştiințe Administrative din 
republica moldova.

dați-mi voie să dau citire hotărârii consiliului director, care subliniază 
meritele deosebite care au stat la baza decernării distincției şi să o invit în fața 
noastră pe doamna maria Orlov:

Având în vedere rezultatele deosebite obţinute în domeniul dreptului public 
şi al ştiinţelor administrative, precum şi rolul special în dezvoltarea relaţiilor 
României cu Republica Moldova în cercetarea ştiinţifică, se conferă diploma de 
excelenţă „Anibal Teodorescu” a Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative 
doamnei profesor Maria Orlov, preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative 
al Republicii Moldova – decizia nr. 10 din 30 octombrie 2013.

Conf. univ. dr. maria orlov:
Vă mulţumesc! De asemenea, trebuie să mărturisesc surpriza!

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Vă felicităm!

Conf. univ. dr. maria orlov:
Vă mulţumesc încă odată, întregii Societăţi Academice de Ştiinţe 

Administrative, pentru că am onoarea, am plăcerea şi sunt primită atât de bine în 
societatea academică românească şi sper să duc tradiţia şi în partea cealaltă de 
Prut. Vă mulţumesc mult.

Voce din sală:
Încă un pas spre unire.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Şi noi ne bucurăm că împreună cu doamna Orlov, cu colaboratorii domniei 

sale din Republica Moldova ţinem strânsă legătura între şcolile noastre, între 
ştiinţa administrativă de la noi şi din Republica Moldova şi că ne putem întâlni 
de cel puţin două ori pe an – aici şi la Sibiu – şi putem face schimb de experienţe 
ştiinţifice.

Încă odată, felicitări şi o aşteptăm în continuare pe doamna profesoară 
Orlov, aşteptăm şi pe alţi colaboratori din Republica Moldova să participe la 
manifestările noastre.
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Onorat auditoriu,
cinci ani de criză încep să lase urme adânci, greu de şters.
criza economică, financiară creează constrângeri asupra bugetelor publice, 

cu consecințe asupra resurselor pentru asigurarea în bune condiții şi de calitate 
a serviciilor publice.

Austeritatea se manifestă şi în privința bugetului uniunii Europene  
2014 – 2020. pentru prima dată în istoria uE, viitorul buget este mai mic decât 
cel actual. Aceasta înseamnă ajustări, restrângeri, prioritizări.

temei justificat pentru constrângeri bugetare, criza nu trebuie fetişizată, nu 
trebuie să devină paravan pentru lipsa de profesionalism! În numele crizei, nu 
trebuie trecute cu vederea manifestări de abuz şi incompetență.

Albert Einstein spunea în anii '50: „În perioada crizei, se nasc invențiile, 
descoperirile şi marile strategii. cine depăşeşte criza se depăşeşte pe sine însuşi, 
fără a rămâne depăşit. cine atribuie crizei eşecul îşi amenință propriul talent 
şi respectă mai mult problemele decât soluțiile. Adevărata criză este criza 
incompetenței ...”.

realitatea socială este caracterizată de instabilitate, schimbare, dezordine. 
pentru a ține sub control toate aceste transformări este necesară edictarea 
unor norme care să țină seama de principii şi valori, precum şi a unor instituții 
capabile să vegheze la respectarea lor.

românia, stat european aflat în prin proces de integrare, trebuie să 
se adapteze din mers la noile standarde de performanță economică şi de 
democrație. nerespectarea exigențelor statului de drept poate fi ea însăşi 
generatoare de crize.

criza, austeritatea au erodat solidaritatea europeană, fiind necesar un nou 
echilibru, eventual sub un nou mit unificator. comisia şi parlamentul European 
promovează „mai multă Europă”, pentru a apropia instituțiile de cetățenii 
europeni. Anul 2013 a fost declarat, de altfel, „Anul cetățeniei europene”. În 
acest context, permiteți-mi să evoc o temă mult dezbătută la ediții anterioare 
ale conferinței noastre: dreptul la o bună administrare, ca drept al cetățeanului 
european. iată, cât de actuală este cercetarea pe care o promovăm aici!

ne exprimăm speranța că, poate, criza va aduce o renaştere europeană 
într-un spațiu european democratic, o Europă a cetățenilor, mai mult decât o 
Europă a statelor!
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stimați colegi,
A devenit deja tradiție ca prin reuniunile sale cdpsA şi partenerii acestuia 

să constituie grupuri de reflecție pe teme actuale ale dreptului public şi 
ştiințelor administrative.

Anul acesta sunteți îndemnați să reflectăm împreună şi să formulăm 
răspunsuri la teme precum:

–  statutul constituțional al administrației publice;
–  organizarea administrației publice: regionalizare;
–  resursele băneşti şi materiale pentru administrația publică. criza 

economică şi constrângerile acesteia. soluții posibile;
–  buna guvernare şi funcția publică. meritocrație, stabilitate – realitate sau 

deziderat?
–  învățământul universitar şi cercetarea ştiințifică în domeniul dreptului 

public şi al ştiințelor administrative.
potrivit programului anunțat, conferința noastră cuprinde o sesiune plenară: 

„constituție şi administrație a statului” şi două sesiuni paralele: „Administrația 
publică locală” şi „contractele publice – parteneriatul public-privat”.

invitația adresată dvs. de a participa al această reuniune a pornit de la 
statutul fiecăruia de intelectual preocupat de cercetarea ştiințifică a exercițiului 
puterii publice, şi nu de la angajamentele oficiale în care vă aflați.

Vă considerăm ca făcând parte din elita observatorilor avizați ai 
fenomenelor social politice şi juridice, care au legătură cu spațiul public,  
cu administrația.

mizăm pe profesionalismul şi disponibilitatea dvs. de a participa la un grup 
de reflecție capabil să furnizeze clarificări ştiințifice, idei noi, iluminări!

dorindu-ne succes, permiteți-mi să declar deschise lucrările conferinței 
noastre!

*

lucrările conferinţei şi comunicările prezentate se situează pe 
coordonatele libertăţii de conştiinţă şi expresie.

Volumul conferinţei redă integral opiniile şi contribuţiile autorilor, 
necenzurate, prezumând dorinţa acestora de a se exprima liber în spaţiul 
știinţei, potrivit cu viziunea și percepţiile fiecăruia, precum și cu asumarea 
responsabilităţii corespunzătoare.



PARtEA I

Administrația publică și statul de drept.  
Constituție și administrație
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Continuitate şi înnoire a dreptului administrativ  
sub influenţa schimbărilor politico-constituţionale

Prof. univ. dr. Emil BălAN
SNSPA

1. Consideraţii introductive

rupturile politice profunde pot implica – deşi nu în relație direct 
proporțională – rupturi administrative. tocqueville în lucrarea „regimul Vechi 
şi revoluția”, arată că din 1789 „..... mai multe revoluții .... au schimbat în 
întregime toată structura guvernului”, dar „constituția administrativă a stat 
întotdeauna cu o anumită verticalitate în mijlocul ruinelor constituțiilor 
politice”1. Aşa cum subliniază autorul, constituția administrativă a Franței şi-a 
păstrat continuitatea, în pofida oscilațiilor politice.

continuitatea administrativă condiționează, până la urmă, funcționarea 
statului. Există reflexe, comportamente, deprinderi, chiar limbaj administrativ 
care se conservă şi care asigură continuitatea administrației în condițiile 
oscilațiilor politice. se observă adesea preluarea unor soluții administrative ale 
regimului anterior, iar ierarhia administrativă dăinuie indiferent de regimul politic.

căderea regimurilor totalitare comuniste a condus la apariția instituțiilor 
administrative eliberate de sub opresiunea puterii. Şi totuşi, discontinuitatea politică 
nu a fost însoțită imediat de schimbări corespunzătoare în plan administrativ. se 
schimbă, desigur, firul călăuzitor, spiritul, „duhul” care străbate raporturile dintre 
structurile ierarhice, precum şi scopurile pe care acestea le slujesc.

În prezent, apropierea regimului instituțiilor administrative sub influența 
reglementărilor uniunii Europene şi ale convenției Europene a drepturilor 
Omului duce la crearea unui veritabil drept administrativ european, ca bază 
comună pentru administrațiile statelor europene.

recunoaşterea „dreptului la o bună administrație” de către carta 
drepturilor Fundamentale a uniunii Europene (art. 41), adoptarea în 2003 
a unui cod European de bună conduită administrativă, recomandarea 
comitetului de miniştri al consiliului Europei din 20 iunie 2007 cu referire la 
o bună administrare şi codul bunei administrații, contribuie de asemenea la 
instituirea acestui drept. Este posibil să asistăm la edificarea unei „constituții 
administrative europene” ca rezultat, nu atât al efortului instituțiilor europene, 
cât al tuturor administrațiilor statelor membre, ca un proces de înnoire a 
dreptului public, efect al integrării europene.

2. Permanenţă şi continuitate în asigurarea interesului general

În peisajul politic mereu schimbător, administrația publică reprezintă 
continuitatea, permanența şi stabilitatea, ceea ce îi sporeşte influența asupra 
societății. Acest principiu exprimă perenitatea activităților statului de organizare a 
executării şi de executare în concret a legii, realizată de către administrația publică.

1 L‘Ancien Régime et la Révolution, în Oeuvres complétes, t. ii, vol. 1, Gallimard, 1952,  
pp. 242-243.
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menținerea echilibrului social şi a ordinii publice impune satisfacerea 
anumitor interese generale ale colectivităților umane. rațiunea existenței 
societății organizate statal nu poate fi înțeleasă fără aceea a satisfacerii 
unor nevoi comune, printr-o colaborare a membrilor corpului social, sub 
coordonarea unei autorități formale.

Administrația publică trebuie să fie continuă, promptă şi energică deoarece 
ea reprezintă necontenit statul, atât în exterior, cât şi în interior.

Guvernanții sunt obligați să organizeze acțiuni de menținere a ordinii publice 
şi să administreze servicii publice fără de care societatea nu ar putea exista.

„În societatea omenească – constata E.d.tarangul2 – există anumite nevoi, 
de interes general, adică nevoia de linişte şi siguranță, nevoia de asistență 
medicală, nevoia de cultură etc. Aceste nevoi, dacă nu ar fi satisfăcute, toată 
viața socială ar suferi şi s-ar dezechilibra. Ele trebuie satisfăcute în mod regulat 
şi continuu. statul trebuie să intervină şi să organizeze aceste activități pentru 
a asigura pacea şi echilibrul social.”

În vederea desfăşurării acțiunilor sale cu respectarea cerințelor principiului 
permanenței şi continuității, administrația publică se bucură de un regim juridic 
special, regimul de drept public, care îi permite să efectueze acte unilaterale, 
derogând de la dreptul comun.

„În principiu – constată profesorul E.d. tarangul3 – orice fel de activitate, 
deci şi cea în interesul general, este lăsată pe seama inițiativei particulare. de 
exemplu, aprovizionarea populației cu alimente, cu lemne, cu îmbrăcăminte, 
sau cu medicamente sunt, fără îndoială, activități de o importanță covârşitoare 
pentru interesul general. totuşi ele sunt, de regulă, lăsate pe seama particularilor.

dacă, însă, statul constată că inițiativa particularilor nu mai oferă destule 
garanții pentru o bună şi regulată satisfacere a intereselor şi nevoilor generale (....), 
atunci el ia această activitate asupra sa şi o transformă într-un serviciu public.”

desigur, în viziunea actuală asupra administrației publice, permanența şi 
continuitatea vizează toate acțiunile prin care se organizează executarea şi se 
execută în concret legea4.

rupturile politice profunde, schimbările de regim politic, cum este 
trecerea de la un tip de societate la alta, nu trebuie să afecteze nevoile 
generale primare ale populației, serviciile de bază care sunt puse la dispoziție 
de către administrația de tranziție, aceasta reprezentând esența principiului 
permanenței şi continuității.

3. Discontinuitate constituţională, continuitate administrativă

Administrația publică manifestă o anumită inerție la schimbările bruşte 
de ordin politic. În perioadele de tranziție, dar nu numai, coexistă instituții, 
soluții administrative, proceduri aplicate anterior, care permit ca statul, chiar 
în transformare, să funcționeze.

2 E.d. tarangul, Tratat de drept administrativ român, tipografia Glasul bucovinei, cernăuți, 
1944, p. 48.

3 Ibidem.
4 E. bălan, Instituţii Administrative, Ed. c.H. beck, 2008, p. 29.
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dreptul administrativ, ca drept al funcționării statului, recepționează 
influențele schimbărilor politice, iar prin normele sale asigură atât înnoirea, 
cât şi continuitatea necesară funcționării echilibrate a societății.

ne vom opri în continuare asupra unor elemente de continuitate în dreptul 
administrativ românesc care s-au manifestat după abolirea vechiului regim politic 
şi intrarea în vigoare a constituției din anul 1991: unitățile administrativ-teritoriale, 
centralizarea administrativă, ierarhia administrativă şi puterea ierarhică.

3.1. Organizarea administrativ-teritorială
conceptul de organizare administrativ-teritorială reprezintă delimitarea 

teritoriului statului în circumscripții administrative, care reprezintă „decupaje 
administrative”, „bucăți de hartă”, suport pentru deconcentrarea administrativă.

scopul delimitării teritoriului în unități administrativ-teritoriale este acela 
ca statul să poată îndeplini sarcinile pe care le are în teren, sarcini care datorită 
complexității nu pot fi realizate optim doar cu ajutorul organelor centrale5.

statul este cel care procedează la organizarea administrației publice, 
prin constituție şi legi, stabilind pe de o parte organizarea administrativă a 
teritoriului, iar pe de altă parte implantarea şi rolul autorităților publice în 
unitățile administrativ-teritoriale6.

În literatura de specialitate, teritoriul este considerat ca unul dintre 
elementele constitutive ale statului, acesta reprezentând elementul 
material, iar populația (poporul, națiunea) reprezintă elementul personal, lor  
adăugându-li-se organizarea (puterea) politică sau, după caz, suveranitatea, 
care reprezintă elementul formal7.

În temeiul art. 3 alin. (3) din constituția româniei: „teritoriul este organizat, 
sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi județe. În condițiile legii, unele 
oraşe pot fi declarate municipii.” de asemenea, art. 14 statuează: „capitala 
româniei este municipiul bucureşti”.

pentru a sublinia continuitatea administrativă reiterăm conținutul art. 15  
din constituția r.s.r. din anul 1965: „teritoriul r.s.r. este organizat în unități 
administrativ-teritoriale: județul, oraşul şi comuna. capitala r.s.r. este 
municipiul bucureşti, care este organizat pe sectoare. Oraşele mai importante 
pot fi organizate ca municipii.”

Art. 5 din legea nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
româniei defineşte comuna ca fiind unitatea administrativ-teritorială care 
cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese şi tradiții, unitate 
alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-
culturale, geografice şi demografice.

Oraşul este definit prin art. 4 din legea nr. 2 din 1968 ca fiind centrul de 
populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar 
gospodăresc. Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale județului sunt 

5 i. muraru, E.s. tănăsescu (coordonatori), Constituţia României. Comentariu pe articole, 
Ed.c.H. beck, 2008, pp. 29, 30, 34-36.

6 i. Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Ed. lumina lex, bucureşti, 1991, p. 14.
7 m. constantinescu şi alții, Constituţia României revizuită. Comentarii şi explicaţii, Ed. All 

beck, bucureşti, 2007, p. 5.
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oraşe reşedință de județ. Acele oraşe care au un număr mai mare de locuitori, o 
însemnătate deosebită în viața economică, social-politică şi cultural-ştiințifică a 
țării, sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi declarate municipii.

O poziție deosebită o are capitala țării, municipiul bucureşti, care datorită 
importanței, întinderii sale şi numărului populației este împărțit în şase sectoare.

Județul, potrivit art. 3 din legea nr. 2 din 1968, este alcătuit din oraşe 
şi comune – unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale – în 
funcție de condițiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de 
legăturile culturale şi tradiționale ale populației. Acesta reprezintă unitatea 
administrativă de nivel intermediar care joacă rolul de verigă între unitățile 
administrative de bază (comună, oraş) şi nivelul central.

precizăm că actuala lege-cadru în materie, legea nr. 2 din 1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului, republicată, a suferit numeroase 
modificări, fiind chiar abrogată în baza art. 14 din legea nr. 2 din 1989, începând 
cu data de 25 aprilie 1989, şi repusă în vigoare prin decretul-lege nr. 38 din 
1990 începând cu data de 23 ianuarie 1990, cu excepția art. 6 alin. (2) care se 
referea la comunele suburbane, care a fost abrogat.

Observăm cum un regim politic complet diferit, subordonat altor principii 
şi valori, operează cu structuri administrative instituite în regimul anterior, 
amânând nejustificat introducerea unor concepte adecvate noii filozofii politico-
constituționale. Este vorba de necesitatea utilizării sintagmei colectivitate 
locală aşa cum întâlnim în documentele internaționale şi în legislația altor state 
europene, care corespunde mai bine ideii de descentralizare.

3.2. Regimul centralizării administrative
centralizarea ca principiu de organizare administrativă este întâlnită atât 

în statul comunist, cât şi în perioada de după revoluție şi constituția din 
1991. Aceasta presupune concentrarea tuturor sarcinilor administrative de pe 
teritoriul unei țări în persoana statului, sarcini a căror îndeplinire este asigurată 
printr-o administrație ierarhizată şi unificată. Ansamblul deciziilor privind 
activitățile administrative revine organelor centrale ale administrației de stat.

când într-un stat toate normele juridice se aplică pe întregul teritoriu, 
dintr-un centru unic, se realizează o centralizare completă, iar dacă toate 
normele juridice se aplică şi sunt proprii numai în anumite circumscripții 
administrativ-teritoriale se poate vorbi de o descentralizare completă.

Asemenea regimuri, însă, nu există în realitate, statele utilizând un regim 
centralizat sau descentralizat doar parțial. Astfel, în practică, reglementarea 
satisfacerii intereselor generale se face prin legi aplicabile pe tot teritoriul lor, 
iar reglementarea satisfacerii intereselor locale se face prin norme juridice 
aplicabile numai în anumite unități (circumscripții) administrativ-teritoriale, 
norme adoptate în temeiul legii.

prin centralizare se defineşte atât problema raportului statului cu colectivitățile 
umane locale, cât şi o metodă de organizare a administrației statului.

dacă un stat este astfel organizat încât satisfacerea intereselor locale sau 
sociale se face prin servicii publice, depinzând direct de autoritatea publică 
centrală şi ai căror titulari sunt numiți de către acesta, acel stat este centralizat. 
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prin centralizare se înțelege un regim administrativ în care autoritățile publice de 
specialitate şi cele locale sunt numite de autoritatea centrală, fiind subordonate 
acesteia.

În sistemul centralizării, autoritatea publică centrală ia deciziile şi exercită 
conducerea, iar autoritățile locale raportează şi execută deciziile primite de la 
centru.

sub forma sa cea mai riguroasă, centralizarea nu recunoaşte colectivităților 
umane locale dreptul de a se administra; numai statul, prin funcționarii săi 
publici şi prin bugetul său îşi asumă, pentru întreg teritoriul național, satisfacerea 
cerințelor de interes general. Acest sistem nu exclude organizarea teritoriului 
statal în circumscripții administrative. nu trebuie să se confunde circumscripțiile 
administrative – delimitări teritoriale destinate să permită o organizare rațională 
a serviciilor publice ale statului pe ansamblul teritoriului, cu colectivitățile locale, 
care sunt comunități umane preexistente în părți ale teritoriului național, cu 
personalitate juridică şi reprezentând un sediu al unei administrații locale.

Într-un regim centralizat pur se organizează circumscripții teritoriale, dar 
nu se acordă autonomie colectivităților locale. circumscripțiile administrative 
(unități administrativ-teritoriale) sunt părți ale teritoriului național care servesc 
drept cadru, suport pentru deconcentrarea diferitelor servicii ale statului şi care 
nu beneficiază de personalitate juridică, nu sunt subiecte de drept. În practică, în 
sistemul centralizat trebuie să se țină seama de realitățile sociale, de existența 
unor comune, oraşe, centre de viață naturală rezultate ale istoriei pe care regimul 
administrativ constituit urmează să le servească. statul centralizat recunoaşte 
existența colectivităților umane locale, care au cerințe specifice, dar el numeşte 
şi conduce funcționarii publici şi instituțiile care administrează aceste colectivități 
umane.

În cadrul sistemului centralizat, administrația statului este riguros 
ierarhizată. dreptul de decizie este concentrat la vârful ierarhiei administrative. 
nivelele subordonate nu fac decât să transmită problemele circumscripțiilor 
administrativ-teritoriale la organul competent să le soluționeze şi să 
comunice, în sens invers decizia luată şi să execute ordinele primite. Astfel, 
prin centralizare, o voință unică, pornind de la centrul statului, se transmite 
până la cele mai îndepărtate circumscripții administrativ-teritoriale ale țării.

În cazul unui regim centralizat, în teritoriu acționează numai agenți ai 
organelor centrale ale statului. Agenții sunt numiți, revocați şi răspund exclusiv 
în fața acestora. Agenții administrativi nu au o competență proprie de decizie, 
ci doar obligația de a informa centrul cu privire la situația locală şi de a executa 
în teritoriu deciziile centrului. Aceşti agenți sunt delegați să execute deciziile în 
numele şi pe seama administrației centrale.

În sistemul centralizării administrative nu se recunoaşte colectivităților 
locale dreptul de a se autoadministra.

tradiționala chestiune pe care o pune problematica regimului administrativ 
este aceea a existenței unui singur sau a mai multor deținători ai „puterii de 
a administra treburi publice”. În funcție de răspuns se poate vorbi de un regim 
centralizat sau descentralizat, fără a exclude posibilitatea coexistenței lor.
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3.3. Deconcentrarea şi puterea ierarhică
uneori, cerințele practice au determinat o atenuare a sistemului centralizat, 

acordându-se unor servicii şi unor funcționari publici ai statului dreptul 
de a soluționa ei înşişi, în cadrul circumscripțiilor administrativ-teritoriale, 
problemele care nu sunt înaintate centrului spre rezolvare.

prin deconcentrarea administrativă se realizează transferul unor atribuții de la 
structurile administrative centrale către instituții din subordine, care funcționează 
în teritoriu. deconcentrarea administrativă reprezintă deplasarea în teritoriu a 
unei părți importante a administrației publice centrale a statului. de aceea, se 
afirmă că ne aflăm în fața unei forme diminuate a sistemului de centralizare.

În cazul deconcentrării administrative pe baze teritoriale, în teritoriu nu există 
doar simpli agenți, ci entități (instituții) administrative. Acestea sunt structuri ale 
administrației statului numite, revocabile şi răspunzătoare în fața autorităților 
administrației centrale de stat. Ele sunt înzestrate cu competență proprie de 
decizie. structurile administrative deconcentrate teritorial, rămân instituții ale 
statului subordonate ierarhic, chiar dacă au dobândit competență proprie.

puterea de a administra aparține entității centrale (guvern) care o 
organizează prin externalizări de sarcini şi construire de competențe distincte 
pentru entitățile din subordine.

se renunță astfel la unicitatea competenței de a administra, instituindu-se 
mai multe structuri care să exercite, într-un sistem ierarhizat, aceeaşi putere 
administrativă. ierarhia competențelor administrative este stabilită de către 
autoritatea administrativă centrală, în temeiul legii.

puterea centrală recunoaşte competențe administrative, specializate, în 
domenii externalizate, unor instituții care se află în subordinea sa. Existența 
competenței face ca aceste instituții să acționeze autonom pentru exercitarea 
sa, în nume propriu, puterea centrală reținându-şi, în virtutea ierarhiei, dreptul 
de instrucție şi control. În acest fel nu se realizează o injoncțiune directă în 
activitatea instituțiilor deconcentrate, ci, eventual, post factum.

În fapt, deconcentrarea constă şi în a pune la conducerea fiecărei 
circumscripții administrative a unui reprezentant al puterii centrale şi a-i 
recunoaşte acestuia o competență de decizie proprie, cu scopul de a rezolva 
direct, la bază, anumite activități, ale căror determinări le poate cunoaşte în 
cea mai bună măsură.

toți aceşti reprezentanți, toate instituțiile deconcentrate în circumscripțiile 
teritoriale au o putere de decizie limitată şi rămân strâns legați de autoritățile centrale 
care exercită asupra lor o putere ierarhică, ce le permite să îşi impună voința.

puterea ierarhică este indispensabilă atât în raporturile dintre instituții cât şi 
în interiorul acestora, pentru a menține unitatea de acțiune a sistemului. puterea 
ierarhică se manifestă prin două mijloace importante: puterea de instrucție şi 
puterea de control şi reformare. puterea de instrucție îi permite supraordonatului 
să intervină pe calea circularelor, a instrucțiunilor de serviciu, înainte ca 
subordonatul să fi acționat, determinând astfel sensul acțiunii acestuia. puterea 
de control şi reformare dă posibilitatea supraordonatului să anuleze, să suspende 
sau să reformeze, chiar şi pe motive de oportunitate, actele subordonaților.
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doctrina administrativă clasică susține, de altfel, în mod consecvent că 
principiul ierarhiei, prin conținutul său, asigură unitatea sistemelor administrative.

4. Concluzii

tradiția şi inovarea, continuitatea şi discontinuitatea sunt fenomene 
care se manifestă inevitabil şi în legătură cu normele şi principiile dreptului 
administrativ, considerat adesea ca drept al funcționării statului.

dreptul administrativ, ramura a dreptului public, suportă influența directă a 
schimbărilor politice, fiind nevoit să-şi adapteze mecanismele potrivit filozofiei 
politico-constituționale dominante.

se observă însă, o anumită inerție, rezistență a acestuia la schimbările 
politice bruşte, continuitatea administrativă asigurând permanența funcționării 
statului şi atenuarea şocurilor sociale şi evitarea adâncirii stării de criză.

mai mult, schimbarea de paradigmă constituțională, nu înseamnă 
abandonarea tuturor achizițiilor conceptuale – în materie organizațională, 
procedurală etc. – ale vechiului regim, cel puțin într-o etapă de tranziție. 
construcții administrative anterioare, eliberate de opresiunea sistemului 
totalitar, continuă să funcționeze, adaptate la scopurile noii societăți.

reflectând la situația regimului administrativ actual din românia vom 
observa coexistența unui subsistem al administrației statului, organizat pe baza 
principiului centralizării administrative, cu varianta sa atenuată, deconcentrarea, 
moştenit de la vechiul regim, cu un subsistem al administrației publice locale, 
rezultat al descentralizării administrative adusă de constituția din anul 1991. cele 
două subsisteme co-administrează treburile publice sub conducerea generală a 
Guvernului (potrivit art. 102 din constituția româniei, republicată).

de asemenea, se constată perpetuarea sistemului circumscripțiilor 
administrative în care administrația publică acționează: comuna, oraşul şi 
județul, chiar dacă acestea devin şi titulare ale unei administrații proprii, 
diferită de cea a statului – administrația locală.

principiul ierarhiei administrative şi al puterii ierarhice ne apare ca o 
constantă a sistemelor administrative moderne, indiferent de regimul politic, 
asigurând unitatea şi acțiunea coordonată a administrației publice.

se observă, totodată, a fi în plină desfăşurare un proces de înnoire 
permanentă a dreptului administrativ, mai ales în componenta sa procedurală, 
ca urmare a integrării europene. un drept european de procedură administrativă 
ar ajuta administrația uniunii în ceea ce priveşte utilizarea competenței sale de 
organizare internă pentru a facilita cele mai înalte standarde de administrare 
şi ar spori legitimitatea uniunii şi încrederea cetățenilor în administrația sa.

de asemenea, un drept european de procedură administrativă ar putea 
consolida convergența spontană a dreptului administrativ național în ceea 
ce priveşte principiile generale de procedură şi drepturile fundamentale ale 
cetățenilor față de administrație, consolidând astfel, procesul de integrare şi 
ar putea încuraja cooperarea şi schimbul de bune practici dintre administrațiile 
naționale şi administrația uE, în scopul realizării obiectivelor stabilite la  
art. 298 din tratatul privind funcționarea uniunii Europene.
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Câteva probleme privind raporturile dintre  
Preşedintele României şi Guvern şi reprezentarea statului

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE

1. „Într-o formulare concentrată, administrația publică poate fi definită 
– aşa cum preciza prof. Antonie iorgovan – ca ansamblul activităților 
preşedintelui româniei, Guvernului, autorităților administrative autonome 
locale şi, după caz, structurilor subordonate acestora, prin care, în regim de 
putere publică se aduc la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se prestează 
servicii”1. În accepțiunea formal-organică, noțiunea de administrație publică 
evocă următoarele autorități publice2: preşedintele româniei, Guvernul, 
ministerele şi alte organe subordonate direct Guvernului, organe de specialitate 
subordonate ministerelor şi conduse de prefect, organe autonome locale 
(consiliul județean, consiliul local, primarul) şi instituțiile subordonate acestora.

În cele ce urmează nu ne propunem a comenta activitățile reglementate 
la nivel constituțional ale tuturor organelor administrației publice, ci doar 
unele activități ale preşedintelui româniei şi respectiv ale Guvernului, în 
a căror exercitare s-a ajuns la blocaj instituțional sau, după caz, la curtea 
constituțională, pentru „deblocare”.

2. referindu-ne doar la cele mai importante dintre ele, ar trebui să amintim 
mai întâi demiterea premierului radu Vasile de către preşedintele în funcțiune 
la acea dată, în pofida faptului că regulile constituționale chiar nerevizuite nu 
îngăduiau acest lucru. Şi, vorbind de această demitere, făcută à la lettre prin 
decret prezidențial, nu înseamnă că ignorăm demiterea făcută anterior de un 
alt preşedinte de o manieră indirectă, pentru a ne exprima elegant.3

În al doilea rând trebuiesc evocate nenumăratele situații în care preşedintele 
româniei nu a dat curs propunerilor făcute de către primul-ministru pentru 
numirea unor membri în Guvern cu ocazia remanierii acestuia4 şi postura în care 

1 Vezi A. iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. i, Ed. nemira, bucureşti, 1996, p. 79.
2 Facem abstracție, în acest context, de modul în care au fost definite în literatura de 

specialitate categoriile de „autoritate publică” şi „organ de stat”. Vezi G. Vrabie, Organizarea 
politico-etatică a României, institutul European, iaşi, 2004, pp. 49-52.

3 Este vorba, fără doar şi poate, de demisia provocată a premierului petre roman. În acest 
sens precizam cu nişte ani în urmă că evenimentele ulterioare au confirmat faptul „că nu 
a fost vorba de o demitere propriu-zisă, făcută în forme juridice stricte, ci mai mult, de o 
acțiune al cărei scop era acela de a da lumină verde inițierii unor măsuri pentru ieşirea din 
criză în condițiile în care se impunea urgent o măsură pentru a pune capăt mineriadei …”  
(Vezi G. Vrabie, op. cit., p. 222). de precizat că această opinie a fost îmbrățişată şi de alți 
specialişti, precum b.-m. ciubotaru, Organizarea şi funcţionarea Guvernului României. 
Legislaţie, doctrină şi practică politică, Ed. lumen, colecția Juridică, iaşi, 2013, p. 215.

4 Vezi G. Vrabie, Línterprétation differente de certains textes constitutionnels reglementant 
les rapports entre le Président de la Roumanie et le gouvernement et les consequences 
practiques de l’absence d’une conception unitaire dans ce domaine, în le régime politique et 
constitutionnel de la roumanie post-décembriste, institutul European, iaşi, 2010, pp. 265-278,  
Réflections sur la compétence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie de résoudre des 
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s-a aflat curtea constituțională ce trebuia să judece conflictele juridice de natură 
constituțională dintre cele două organe executive. Aşa cum precizam în epocă, 
orgoliul celor două pAlAtE, lipsa comunicării dintre capii executivului românesc 
şi interpretarea diferită şi chiar contrară a unor texte constituționale – în speță 
art. 85 alin. (2) – au determinat instanța de contencios constituțional să se 
transforme din legiuitor negativ în legiuitor pozitiv, elaborând norme de detaliere 
a constituției, precum cea ce-i conferă preşedintelui dreptul de a refuza o singură 
dată numirea unui membru propus de primul-ministru în Guvern şi cea ce-i 
interzice premierului să vină a doua oară cu aceeaşi propunere5. de subliniat că 
doctrina a reacționat prompt, aducând o critică pertinentă şi adesea necruțătoare 
deciziilor curții6, iar preocupările pentru revizuirea constituției s-au înmulțit.

de asemenea trebuie menționate în acest context şi alte activități ale 
executivului care au condus la blocaje instituționale, sau la neînțelegeri 
determinate în principal de interpretarea diferită a textelor constituționale şi de 
orgoliul celor două pAlAtE. ne referim, mai precis, la participarea preşedintelui 
româniei la şedințele Guvernului, participare care ar trebui să fie din proprie 
inițiativă numai atunci când se dezbat probleme de interes național privind 
politica externă, apărarea țării şi asigurarea ordinii publice7.

ne referim, de asemenea, la participarea „şefului statului” la consiliul 
Europei, problemă ridicată în vara anului 2012 de către primul-ministru în 
funcțiune, problemă ce a ajuns la curtea constituțională, sesizarea făcându-se 
de preşedintele româniei în baza art. 146 lit. e) din constituție8.

3. Sarcina instanţei de contencios constituţional a fost complexă şi dificilă, 
unii judecători – 4 din 9 – negând însăşi natura juridică a litigiului. În concepția 
acestora nu erau întrunite condițiile în prezența cărora putem vorbi de existența 
unui conflict juridic de natură constituțională între autoritățile publice, ci, după 
caz, apreciau că suntem în prezența unei „dispute politice” între preşedintele 
româniei şi Guvern9 sau că avem de-a face cu o „neînțelegere între două 
autorități privind ipoteza alternativă de reprezentare prevăzută în tratatul 
european”10. A fost dificilă şi complexă sarcina curții şi pentru faptul că pentru 
conflits juridiques de nature constitutionnelles entre les autorités publiques, în le régime ……, 
pp. 291-300 şi L’equilibre des pouvoirs en Roumanie. L’évolution des rapports entre les pouvoirs 
de lÉtat dans la période post-décembriste, în le régime……, pp. 331-342.

5 Vezi G. Vrabie, Línterpretation differente de certains textes constitutionnels ….., în le 
régime politique et constitutionnel …., pp. 265-278.

6 Vezi, de exemplu, Jurisprudenţă. Sinteze. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale, rubrică 
realizată de E.-s. tănăsescu şi Ş. deaconu, în curierul judicia nr. 9/2007, pp. 4-5 şi în curierul 
judiciar nr. 7-8/2007, pp. 39 şi urm.

7 Vezi, de exemplu, participarea preşedintelui româniei la şedința de Guvern din februarie 
2007 şi comentariile făcute de primul-ministru cu această ocazie, care a afirmat: „cu greu pot 
fi menționate teme care să țină de atribuțiile preşedintelui”. Vezi: http://www.hotnews.ro/ştiri

8 cu privire la această problemă, vezi: A. năstase, Reprezentarea României la Uniunea 
Europeană în contextul reglementărilor interne şi europene, monitorul Oficial, bucureşti, 2012.

9 Vezi opinia separată la decizia curții constituționale nr. 683 din 2012 semnată de trei 
judecători, în m. Of. nr. 479 din 12 iulie 2012, p. 12.

10 Vezi opinia separate semnată de judecători la decizia nr. 683 din 2012, în m. Of. nr. 479 
din 12 iulie 2012, p. 13.
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prima oară de la adoptarea constituției în practica politică post-decembristă 
se punea problema reprezentării statului (nu a poporului) în condițiile în care 
în doctrină punctele de vedere erau identice: „preşedintele româniei reprezintă 
statul român”11.

complexitatea i-a fost amplificată şi de intervenția parlamentului, care, 
la inițiativa Guvernului a adoptat, anterior sesizării curții constituționale, 
declarația nr. 1 din 2012, act normativ politic şi nu juridic, prin care se realiza 
un partaj al competențelor de reprezentare a statului român între preşedintele 
româniei şi Guvern, „un partaj pe orizontală” cum se arată în considerentele 
deciziei nr. 683 din 2012.12 Aici trebuie adăugat şi faptul că textele 
constituționale de la noi au trebuit coroborate de curtea constituțională cu 
cele europene ce se referă la reprezentarea statelor în consiliul European şi, 
de asemenea, cu normele juridice existente în constituțiile statelor naționale 
membre ale uniunii Europene, apreciate şi ele prin prisma practicii politice din 
domeniul reprezentării statului.

complexitatea sarcinii instanței de contencios constituțional a fost 
augmentată, de asemenea, de punctul de vedere transmis curții de Guvern, 
în care se face o distincție pe planul reprezentării în funcție de regimul politic 
existent în fiecare stat, fapt ce a obligat-o pe aceasta să selecteze una din 
opiniile exprimate în doctrină cu privire la problema amintită. În sfârşit, să nu 
uităm să adăugăm aici coabitarea ce se realizează cu multe sincope la noi şi 
care alimentează starea de nesiguranță şi de improvizație pe planul relațiilor 
dintre puteri.

4. Încercând să detaliem ideile de mai sus privind motivele pentru care 
considerăm că instanța a avut o sarcină complexă şi dificilă în litigiul amintit, 
din start trebuie să precizăm că subiectul reprezentării statului a fost tratat pe 
larg – la nivelul unui volum de aproximativ 200 pagini13 – motiv pentru care noi 
nu ne propunem o cercetare exhaustivă a acestei probleme, ci un comentariu 
succint al cauzelor complexității litigiului finalizat prin decizia art. 683 din  
27 iunie 2012.

4.a. În privința naturii juridice a litigiului adus în fața curții constituționale 
de către preşedintele româniei nu avem nici un dubiu asupra răspunsului: 
este categoric un conflict juridic de natură constituţională între autorităţile 
publice, reglementat de art. 146 lit. c) din constituție, aşa cum reiese şi din 
considerentele deciziei nr. 683 din 201214, unde argumentarea ni se pare logică, 
temeinică şi convingătoare.

ca urmare, din perspectiva actualelor reglementări constituționale nu 
suntem de acord cu cei trei judecători – semnatari ai uneia din cele două 

11 Vezi t. drăganu, Drept constitutional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. ii,  
Ed. lumina lex, 1998, p. 224. Vezi şi G. Vrabie, Organizarea politico-etatică a României,  
pp. 206-208, i. deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat ii, Ed. Europa nova, 
bucureşti, 1996, pp. 332-333.

12 Vezi m. Of. nr. 479 din 12 iulie 2012, p. 10.
13 Vezi A. năstase, op. cit.
14 Vezi m. Of. nr. 479 din 2012, pp. 7-8.
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opinii separate ce însoțesc această decizie – care consideră că cererea 
preşedintelui româniei trebuia respinsă ca inadmisibilă, deoarece în acest caz, 
fiind vorba de o dispută politică preşedinte – Guvern, parlamentul, în calitatea 
sa de „organ reprezentativ suprem al poporului român” este competent să 
tranşeze acest conflict15, după cum nu suntem de acord nici cu opinia separată 
semnată de un judecător constituțional, care afirmă categoric: „Guvernul şi  
primul-ministru au executat declarația parlamentului româniei. soluția este 
act de constituționalitate” (s.n.)16.

Fără a reitera argumentarea cuprinsă în considerentele deciziei, am vrea 
să reținem că acest conflict juridic de natură constituțională s-a declanşat 
ca urmare a unor acte şi fapte săvârşite de către Guvernul româniei, fapte ce 
reies din corespondența dintre ministerul Afacerilor Externe şi Administrația 
prezidențială şi din refuzul ministrului de resort de a înscrie şi transmite la 
consiliul European delegația alcătuită de preşedintele româniei, refuz ce 
semnifică o încălcare a art. 80 alin. (1) din constituție. În lumina actualelor 
texte constituționale, acest conflict nu a fost şi nu putea să fie soluționat 
de către parlament printr-o declarație politică şi, după părerea noastră, nici 
printr-o hotărâre, deoarece această autoritate publică nu are printre sarcinile 
reglementate constituțional şi pe cea de arbitru.17 de asemenea, nu trebuie 
bagatelizată fapta ministrului amintit de a respinge sau de a ignora lista 
membrilor delegației propusă de preşedintele româniei pentru a merge la 
consiliul European, după cum nu putem admite diagnosticul dat de cei trei 
judecători semnatari ai unei opinii separate evenimentelor amintite „dispută 
politică preşedinte – Guvern” – sau diagnosticul judecătorului ce semnează a 
doua opinie separată – „neînțelegere între preşedinte şi primul-ministru”.

4. b. după 22 de ani de guvernare sub imperiul unei constituții ce prevede 
expresis verbis „preşedintele româniei este reprezentantul statului român”, se 
pune pentru prima oară problema interpretării de o altă manieră, decât cea 
realizată în doctrină, a art. 80 alin. (1), fapt care, în opinia noastră, ar putea 
constitui o dovadă de maturitate politică şi de creştere a responsabilității 
clasei politice. problema trebuie ridicată atât pentru a pune de acord normele 
interne cu cele europene privind reprezentarea statelor în consiliul European 
cât şi pentru a ne distanța de modelul ales de Adunarea constituantă creată 
în 1990, deoarece în Franța preşedintele dispune de mult mai mari puteri,18 
aici fiind fondată soluția aleasă. problema trebuie ridicată, mai ales, în lumina 
complexității sarcinilor ce revin executivului, în condițiile în care trebuiesc 
armonizate permanent activitățile etatice cu cele exercitate de instituțiile 
uniunii Europene. dar, modul în care s-a ajuns la soluția regândirii principiului 

15 Ibidem, p. 12.
16 Ibidem, p. 13.
17 Vezi şi opinia concurentă semnată de judecătoarea Aspazia cojocaru, în m. Of. nr. 479 

din 2012, p. 14.
18 Vezi t. drăganu, op. cit., pp. 226 şi urm. şi G. Vrabie, Regimul parlamentar în România 

post-decembristă. O posibilă revizuire a Constituţiei, în revista de drept public nr. 2/2007,  
pp. 95-103.
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reprezentării statului, actele şi faptele Guvernului româniei din iunie 2012 nu 
constituie o dovadă de maturitate pentru clasa noastră politică. Ori trebuia 
să se realizeze un consens între cei doi şefi ai executivului şi să se demareze 
un proces de regândire a reprezentării statului, „consfințit” la început printr-o 
practică politică, ori trebuia să se demareze un proces de revizuire a constituției 
care, în forma actuală nu permite – după cum convingător a argumentat curtea 
constituțională în decizia nr. 683 din 2012 – un partaj orizontal de competență 
de reprezentare a statului între preşedintele româniei şi Guvern. după părerea 
noastră, acestea erau singurele căi pe care se putea acționa cu respectarea 
principiului statului de drept. problema esențială care se ridică cu privire la 
reprezentarea statului nu este una de orgoliu, ci este cea a eficienţei actului de 
reprezentare, a competențelor pe care le are cel ce reprezintă statul. În acest 
sens nu este rău să gândim un alt model. Însă filosofia executivului bicefal 
este prea complicată într-o societate unde clasa politică mai are de parcurs 
ceva distanță până la maturizare. pe de altă parte, dacă vrem să regândim 
principiul reprezentării statului nu trebuie să ne bazăm pe argumente de genul 
celor avansate de unii judecători constituționali potrivit cărora românia, 
făcând parte din uniunea Europeană, toate problemele care se pun la consiliul 
European țin de politica internă a statelor19. În acest sens vrem să subliniem 
poziția fermă a curții constituționale reflectată în considerentele deciziei 
nr. 683 din 2012, unde se face o distincție clară între competențele uniunii 
Europene şi ale statelor membre20, trimițând la textele privind partajul de 
competență între acestea ale tratatului privind uniunea Europeană şi la 
jurisprudența unor curți constituționale europene.

4.c. Problema reprezentării statului, ridicată cu ocazia evenimentele 
comentate de noi, a obiectului litigiului declanşat prin sesizarea trimisă curții 
constituționale de preşedintele româniei la 22 iunie 2012, a fost pusă de 
instanța de contencios constituțional în strânsă legătură cu diagnosticarea 
regimului politic articulat de constituția din 199121, cu clasificarea regimurilor 
politice şi cu identificarea regimurilor politice ale statelor membre ale uniunii 
Europene, obligată să facă acest „raționament” de conținutul punctului de 
vedere al Guvernului, în care se susține că reprezentarea statului se realizează 
diferit în funcție de regimul său politic.

19 Vezi considerentele deciziei nr. 683 din 27 iulie 2012, în monitorul Oficial al româniei, 
partea i, citat, la p. 8.

20 cu privire la partajul de competență între uniunea Europeană şi statele integrate 
şi suveranitatea statelor membre, vezi G. Vrabie, Le constitutionnalisme européenne – 
phénomêne complexe et integrateur, în volumul le régime politique et constitutionnel ....., 
pp. 381-396.

21 cu privire la diagnosticarea regimului politic din românia şi jurisprudența curții 
constituționale în materie, vezi r. carp, Sur la nature du régime politique roumain. Réflections 
sur la jurisprudence récente de la Cour Constitutionnelle, comunicare la masa rotundă 
internațională organizată de centrul Francofon de drept constituțional al universității 
„mihail Kogălniceanu” din iaşi şi de Asociația română de drept constituțional, în zilele de 
24 – 25 mai la iaşi, având ca temă „la cour constitutionnelle – garant de la suprématie de la 
constitution”.
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În privința modului în care a procedat curtea constituțională în efortul său 
de a diagnostica regimul politic articulat la noi de constituția din 1991, pentru 
a ajunge la o concluzie argumentată privind autoritatea publică ce reprezintă 
statul ne-am permite câteva comentarii.

În primul rând nu credem că trebuia pornit în clasificarea regimurilor 
politice şi, mai ales în diagnosticarea regimului politic de la noi, de la un autor 
a cărei teorie – e adevărat, bine documentată şi convingător argumentată – 
nu acoperă evoluția regimurilor politice din ultimii treizeci de ani, după cum 
nu credem că trebuia ignorată complet doctrina din țara noastră. În al doilea 
rând, înainte de a trece la clarificarea regimurilor politice, curtea trebuia 
să definească această categorie şi să o detașeze de o alta, strâns înrudită,  
ce reflectă, de asemenea, un diagnostic al modului în care se realizează puterea 
de stat, şi anume cea de sistem politic. În acest sens trebuie să arătăm că ni 
se pare convingătoare şi utilă în context teoria lui Olivier duhamel care, în 
investigarea realizării puterii politice, operează cu două categorii: regim politic 
şi sistem politic, prima reflectând modul în care legea fundamentală articulează 
raporturile dintre puteri, iar cea de a doua, raporturile dintre puteri prin prisma 
practicii, a felului în care se realizează în concret normele constituționale22.

de asemenea, trebuie să subliniem că ni se pare bună ideea de a ne opri 
la o clasificare tripartită a regimurilor politice – parlamentare, prezidențiale 
şi mixte. numai că ar trebui să nu vedem în regimul mixt un regim politic 
unic şi unitar, pentru că în statele având acest regim balanța poate înclina 
în favoarea executivului, iar înlăuntrul acestuia în favoarea şefului statului 
sau a primului-ministru. Şi, admițând acest lucru, vom vedea că problema 
reprezentării statului – mai ales pe plan extern – nu mai poate fi condiționată 
de tipul de regim politic al unui stat. Aşa cum constatam cu o altă ocazie23, 
există perioade în istoria unor state în care balanța înclină mai mult în favoarea 
preşedintelui, chiar dacă constituțiile lor articulează un regim parlamentar, 
ceea ne demonstrează că premisa de la care s-a pornit în rezolvarea problemei 
reprezentării statului nu este bine aleasă sau nu este suficientă.

problema identificării organului de stat care reprezintă statul trebuie să 
fie rezolvată pornind de la mai multe premize nu numai de la diagnosticarea 
regimului politic, adăugând aici ca fiind necesară distincția între forma de 
guvernământ monarhică şi cea republicană, pentru că monarhii din statele 
membre ale uniunii Europene nu participă la consiliul European, cu toate 
că legile fundamentale „îi declară” şefi de stat sau reprezentanți ai statelor. 
de asemenea, dacă se ajunge la divergențe între cei doi şefi ai executivului 
în statele cu executiv bicefal – norma constituțională ce reglementează 
reprezentarea statului nu poate fi ignorată. poate cel mult să formeze obiectul 
negocierilor între cei doi, soldată cu consens în interpretare. dacă consensul nu 
este realizat, singura soluție este revizuirea constituției şi găsirea unei soluții 

22 Vezi O. duhamel, Les démocraties, Editions du seuil, 1993, pp. 275-276.
23 Vezi G. Vrabie, O posibilă revizuire a Constituţiei. Regim parlamentar …., în revista de 

drept public nr. 2/2007, p. 99.
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de reprezentare „benefice” atât pentru statul respectiv cât şi pentru uniunea 
Europeană, nivel la care calitatea deciziilor depinde şi de calitatea autorilor ei.

4.d. Afirmam nu de mult că „procesul constituțional european este un 
fenomen complex şi integrator”24, bătând monedă pe ideea că statele membre 
ale uniunii Europene nu-şi transferă suveranitatea ci exerciţiul unor atribuții ce 
țin de suveranitate. În materia de care vorbim, stabilirea autorității publice care 
reprezintă statul nu constituie o atribuție încredințată spre exercitare uniunii 
Europene. În acest sens trebuie precizat că norma înscrisă în art. 15 alin. (2) 
din tratatul privind uniunea Europeană lasă în competența statelor naționale 
decizia privind nivelul reprezentării, statuând: „consiliul European este compus 
din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre ...”. cu foarte mici excepții, 
în statele uniunii Europene nu au existat probleme privind reprezentarea, 
fapt pentru care evenimentele din vara trecută au atras o bilă neagră pentru 
românia. depăşind incidentul, nu înseamnă că problema a fost rezolvată. calea 
de urmat se bifurcă: un traseu este cel al revizuirii constituției, şi, eventual, al 
partajului atribuțiilor de reprezentare a statului, iar un altul, mult mai greu de 
depistat, este cel al conştientizării celor doi şefi ai executivului că problema 
esențială aici nu este cinE ci cum, în speță nu este vorba de a da satisfacție 
unor orgolii ci unor exigențe privind calitatea şi legitimitatea actului de 
reprezentare. poate ar trebui amintit celor doi că executivul bicefal de la noi, 
ca de altfel de oriunde, formează o putere unică – „putere executivă” – care ar 
trebui să acționeze unitar, într-un scop unic: rezolvarea problemelor națiunii. 
Oare, pentru a atinge acest scop ne-ar fi mai uşor cu un executiv monocefal? 
sau cu un regim parlamentar?

4.e. În sfârşit, o ultimă problemă privind reprezentarea statului pe care 
dorim s-o abordăm în acest context, este cea a rolului Parlamentului în situaţia 
în care intervine o neînţelegere între Preşedinte şi primul-ministru, cum a fost 
situația la noi în vara lui 2012 cu privire la participarea la consiliul European. 
Aşa cum afirmam anterior, parlamentului nu-i este atribuit rolul de mediator 
între autorități şi nici faptul că-i declarat de art. 61 alin. (1) drept „organ 
reprezentativ suprem al poporului român” nu-i conferă competența de a 
rezolva litigiile („neînțelegerile”) dintre autorități, concluzie la care se poate 
cu uşurință ajunge dacă interpretăm articolul 61 alin. (1) în lumina principiului 
consacrat de art. 1 alin. (4) din constituție, text care consfințeşte separația 
puterilor în stat. de subliniat că acest principiu nu permite supraordonarea 
parlamentului şi impune controlul reciproc al puterilor25. interpretând 
textele amintite de această manieră, rămânem uimiți că un judecător al 
curții constituționale – semnatar al celei de a doua opinii separate – a putut  
să-şi manifeste satisfacția pentru soluția dată de parlament – prin adoptarea 

24 Vezi G. Vrabie, Le constitutionnalisme européen – phénomène complexe et intégrateur, 
în le régime ...., p. 381.

25 cu privire la critica art. 61 alin. (1) din constituția româniei, vezi G. Vrabie, Several 
Comments on the Principles Set Out in Art. 61, Paragraph 1 of the Romanian Constitution, în 
curentul juridic nr. 1/2013, revistă editată de universitatea „petru maior” din târgu mureş, 
pp. 17-24.
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declarației nr. 1 din 2012 – şi să afirme cu convingere şi achiesare totală că 
„Guvernul româniei şi primul-ministru au executat declarația parlamentului 
româniei” (s.n.) atunci când au trimis la consiliul European o listă cu alți 
membri în delegație, decât cei nominalizați în adresa înaintată de preşedintele 
româniei la data de 19 iunie 2012.

5. În legătură cu reprezentarea statului, mai ales la nivelul instituțiilor 
uniunii Europene, cercetarea trebuie continuată pentru a încerca, a face 
lumină în succesiunea legislativă26 din acest domeniu şi a ne exprima un 
punct de vedere cu privire la poziția curții constituționale a româniei față 
de constituționalitatea Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în 
domeniul afacerilor europene. Având în vedere însă că cea de a doua decizie27 
pronunțată în legătură cu constituționalitatea acestei legi – cea din 6 noiembrie 
2013 – nu a fost încă publicată şi, deci, nu cunoaştem motivarea, ne rezervăm 
dreptul de a ne exprima un punct de vedere după publicarea deciziei pe care o 
aşteptăm cu mare interes.

6. din comentariile noastre privind unele activități ale preşedintelui 
româniei şi ale primului-ministru şi raporturile dintre cei doi şefi ai executivului 
românesc s-ar putea desprinde mai întâi critica acestora, ceea ce ne-am  
şi propus de la început. dar sperăm că această critică, dacă duce la un 
„diagnostic” corect, măcar în unele cazuri, înseamnă deja un pas înainte în 
tratarea maladiei. pentru că nimeni nu se îndoieşte de faptul că administrația 
noastră publică este puțin bolnavă şi trebuie urgent tratată.

6 noiembrie 2013

26 Legea privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, a 
cărei adoptare era necesară şi urgentă, a avut o odisee mai puțin obişnuită, rezolvările de 
principiu pe care le cuprinde situându-se pe un teren glisant. pe scurt, istoria ar fi aceasta:

– În iunie 2012 este adoptată …. într-o primă formă
–  În septembrie este sesizată curtea constituțională pentru efectuarea controlului de 

constituționalitate
–  curtea constituțională constată neconstituționalitatea art. 3, 18, 19 prin decizia  

nr. 784 din 26 septembrie 2012
–  reîntoarsă la parlament pentru punerea de acord cu textele constituției, este adoptată 

pe 15 aprilie 2013
–  Înaintată preşedintelui româniei pentru promulgare, acesta o retrimite la parlament 

pentru reexaminare, în baza art. 77 alin. (2) din constituție
–  la 23 septembrie 2013 parlamentul, după examinare, adoptă legea privind cooperarea 

dintre parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene
–  la 30 septembrie 2013 parlamentul trimite legea la preşedintele româniei pentru promulgare
–  preşedintele, în termenul prevăzut de lege, a sesizat curtea constituțională pentru a 

constata neconstituționalitatea art. 2, 3 şi 18 din legea amintită
–  pe 6 noiembrie 2013 curtea constituțională se pronunță, respingând ca nefondată 

sesizarea preşedintelui româniei.
27 prima decizie priveşte legea amintită adoptată în vara anului 2012, deci în prima sa 

variantă. Este vorba de decizia nr. 784 din 26 septembrie 2012, publicată în m. Of. nr. 701 din 
12 decembrie 2012, care a constatat neconstituționalitatea articolelor nr. 3, 18 şi 19.
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Consideraţii cu privire la revizuirea Constituţiei României

Prof. univ. dr. Iordan NIColA
Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” din Sibiu

1) Preliminarii

Este de notorietate că, agenda publică din românia a fost ocupată o bună 
perioadă a anului 2013 de două probleme majore, şi anume:

a) revizuirea constituției şi
b) regionalizarea teritoriului.
se preconiza ca, până la finele anului ambele probleme să fie rezolvate, 

inclusiv validarea legii de revizuire a constituției prin referendum. realitatea 
a demonstrat însă contrariul, nefiind atins niciunul dintre cele două obiective 
care, în opinia noastră, se află în relație de interdependență.

totuşi, a fost demarată procedura de revizuire a constituției româniei, 
prin numirea de către parlament a comisiei comune a camerei deputaților 
şi senatului pentru elaborarea proiectului legii de revizuire a constituției 
româniei. În data de 13 februarie 2013, a fost creat Forumul constituțional 
din inițiativa căruia s-au realizat dezbateri cu societatea civilă, specialişti în 
dreptul public, reprezentanți ai administrației publice, grupuri de interese etc., 
cu scopul de a colecta cât mai multe propuneri, opinii, observații cu privire la 
necesitatea şi oportunitatea revizuirii constituției.

În urma documentației realizate, a dezbaterilor din comisie şi altor acțiuni, 
comisia comună a celor două camere a redactat proiectul legii privind 
revizuirea constituției româniei, proiect care se află publicat pe pagina web a 
senatului româniei.

pe de altă parte, dat fiind impactul deosebit pe care îl are legea de 
revizuire a constituției pentru societatea românească în ansamblul său, au 
fost organizate dezbaterii ştiințifice de către Academia română, precum şi în 
cadrul facultăților de drept, o serie de comunicări fiind publicate în revista de 
drept public nr. 1 și 2 din 2013.

Este important de relevat şi faptul că procesul de revizuire a constituției 
româniei s-a aflat şi continuă să se afle „sub lupa” comisiei Europene pentru 
democrației prin drept, cunoscută sub denumirea comisia de la Veneția, care 
a emis Avizul nr. 685 din 17 decembrie 2012, adoptat în cea de-a 93-a sesiune 
plenară, desfăşurată în perioada 14 – 15 decembrie 2012. chiar dacă obiectul 
avizului îl reprezenta Ordonanța de urgență care a modificat legea nr. 47 din 
1992 privind curtea constituțională1, precum şi la Ordonanța de urgență care 
a modificat şi completat legea nr. 3 din 2000 – legea referendumului2, comisia 
de la Veneția a formulat unele critici cu privire la anumite texte din legea 
fundamentală şi a făcut anumite recomandări de modificare a constituției. 

1 publicată în m. Of. nr. 807 din 3 decembrie 2010.
2 publicată în m. Of. nr. 84 din 24 februarie 2000.
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bizar este faptul că, deşi comisia recunoaşte că nu are competența de a 
formula propuneri obligatorii pentru statele membre, a solicitat totuşi 
comisiei comune a camerei deputaților şi senatului pentru redactarea legii 
de revizuire a constituției româniei să i se remită forma finală a proiectului,  
la începutul anului 2014.

Față de acest context, opinăm că, este necesară implicarea mai consistentă 
a mediului academic în promovarea unor soluții viabile pentru parlament şi 
Guvern, astfel încât revizuirea constituției să elimine disfuncționalitățile 
înregistrate în ultimii ani şi să asigure consolidarea statului de drept în românia.

2) Posibilă motivaţie pentru revizuirea Constituţiei

În continuarea demersul nostru, considerăm că este firesc să ne întrebăm 
dacă este necesară sau nu revizuirea constituției ?

Evident că, în ambele situații, răspunsul nostru trebuie argumentat.
Alături de alți autori3, opinăm că în cei 10 ani de aplicare, constituția 

româniei şi-a dovedit în mod incontestabil anumite limite, context în care ne 
apare necesară şi oportună revizuirea constituției.

după cum este cunoscut, constituția româniei, în forma inițială, a fost 
adoptată în şedința Adunării constituante din 21 noiembrie 19914, a intrat în 
vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991 
şi a fost revizuită o singură dată, prin legea de revizuire nr. 429 din 20035, 
aprobată prin referendumul din 18 –19 octombrie 2003.

În doctrină6 s-a relevat că: „majoritatea revizuirilor constituţionale sunt 
motivate din considerente interne, fie de natură politică, fie predominant juridică” 
şi/sau din considerente externe.

Analizând din această perspectivă, necesitatea revizuirii constituției 
româniei, constatăm că există serioase motive politice şi juridice care să 
declanşeze procedura de revizuire a constituției româniei.

Astfel, sunt cunoscute multiplele disfuncționalități pe care le-a generat 
interpretarea şi aplicarea unor prevederi ale legii fundamentale, în perioadele 
guvernărilor călin popescu-tăriceanu şi Victor ponta.

În continuare, vom releva câteva argumente de fond, politice şi juridice, 
care, în opinia noastră, fac necesară revizuirea constituției.

un prim argument care face necesară revizuirea constituției rezidă în 
conflictele juridice de natură constituțională pe care le-a generat interpretarea 
şi aplicare unor prevederi ale legii fundamentale.

cu titlu exemplificativ, supunem atenției câteva astfel de situații.
pentru început, avem în vedere conflictul juridic de natură constituțională 

dintre preşedintele româniei şi Guvernul româniei, analizat la sesizarea 
3 A se vedea, d.c. stănişor, s. tănăsescu, G. Vrabie, i. Alexandru, V. Vedinaş, d. ciochină,  

d. Apostol tofan, r.n. petrescu, m. bălan etc, revista română de drept public nr. 1/2013, pp. 23-129.
4 publicată în m. Of. nr. 233 din 21 noiembrie 991.
5 publicată în m. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003.
6 d. maus, Revizuirea constituţională în ţările Uniunii Europene, revista română de drept 

public nr. 1/2013, pp. 20-22.
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formulată de către primul-ministru călin popescu-tăriceanu, soluționat de 
curtea constituțională prin decizia nr. 356 din 5 aprilie 20077. conflictul juridic 
de natură constituțională a intervenit ca urmare a demisiei domnului mihai – 
răzvan ungureanu din funcția de ministru al afacerilor externe şi a refuzului 
preşedintelui româniei de a-l numi în funcția de ministru vacantată pe domnul 
Adrian-mihai cioroianu, la propunerea formulată de primul-ministru.

sub aspect constituțional, era vorba despre aplicarea art. 85. alin. (2) 
din constituție, conform căruia: „În caz de remaniere guvernamentală 
sau de vacanță a postului, preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea  
primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului”.

Examinând sesizarea, curtea constituțională a analizat mai multe chestiuni 
juridice, printre care:

a.  dacă preşedintele româniei poate refuza propunerea formulată de 
primul-ministru ?

b.  dacă preşedintele româniei trebuie să emită decretul de numire în 
funcția de ministru într-un anumit termen ?

c.  dacă preşedintele româniei are sau nu un drept de veto, față de 
propunerea formulată de primul-ministru ?

soluția curții constituționale a fost următoarea: „În exercitarea atribuțiilor 
prevăzute de art. 85 alin. (2) din constituție, preşedintele româniei nu are 
drept de veto, dar poate cere primului-ministru să renunțe la propunerea 
făcută, atunci când constată că persoana propusă nu îndeplineşte condițiile 
legale pentru exercitarea funcției de membru al Guvernului”.

În aceeaşi ordine de idei, avem în vedere un alt conflict juridic de natură 
constituțională declanşat între preşedintele româniei şi Guvernul româniei, la 
sesizarea formulată de primul-ministru călin popescu-tăriceanu, soluționat de 
curtea constituțională a româniei prin decizia nr. 98 din 7 februarie 20088.

curtea constituțională a constatat că: „(...) acest conflict este cauzat de 
refuzul preşedintelui de a da curs propunerii înaintate de primul-ministru cu 
privire la numirea în funcția de ministru al justiției a doamnei norica nicolai.” 
cu alte cuvinte, conflictul juridic de natură constituțională a fost generat de 
aplicarea aceluiaşi text din legea fundamentală, respectiv art. 85 alin. (2) din 
constituție. soluția curții constituționale a fost următoarea: „În exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de art. 85 alin. (2) din constituție, preşedintele româniei 
poate refuza, o singură dată, motivat, propunerea primului-ministru de numire 
a unei persoane în funcția vacantă de ministru. primul-ministru este obligat să 
propună o altă persoană. definitivă şi general obligatorie.”

În al treilea rând, avem în vedere conflictul juridic de natură constituțională 
dintre parlamentul româniei şi preşedintele româniei, sesizarea fiind formulată 
de preşedintele româniei, curtea constituțională soluționând conflictul juridic 
prin decizia nr. 730 din 9 iulie 20129.

7 publicată în m. Of. nr. 322 din 14 mai 2007.
8 publicată în m. Of. nr. 140 din 22 februarie 2008.
9 publicată în m. Of. nr. 473 din 11 iulie 2012.
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Obiectul sesizării l-a reprezentat prevederile art. 95. alin. (1) din constituție, 
în următoarea redactare: „În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă 
prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie 
de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii 
deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele 
poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută”.

În această cauză, curtea constituțională a constatat că cererea formulată 
de preşedintele româniei este inadmisibilă.

Fără a ne propune să realizăm o analiză exhaustivă a tuturor conflictelor 
juridice de natură constituțională apărute între diferitele autorități publice, 
este evident că, prevederile constituționale care au generat aceste conflicte 
să fie reformulate cu claritate, fără echivoc şi concis, astfel încât să excludă o 
interpretare neunitară şi posibilele speculații.

Generic vorbind, opinăm că este necesară revizuirea prevederilor referitoare 
la raporturilor de natură constituțională dintre preşedintele româniei,  
primul-ministru şi Guvernul româniei.

O a doua critică, de natură să determine necesitatea legii de revizuire a 
constituției româniei, sesizată adeseori în doctrină precum şi în Avizul nr. 685 
din 2012 al comisiei de la Veneția10, o regăsim în reglementarea lacunară a 
regimului juridic al ordonanțelor adoptate de Guvernul româniei. Astfel,  
se constată emiterea în exces a ordonanțelor de urgență, pe de o parte, iar, 
pe de altă parte, este criticabil faptul că, multe dintre ordonanțele de urgență 
produc efecte juridice, fără să fie aprobate de parlament. bunăoară, Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 17 din 4 martie 2009 privind stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului11 a fost aprobată numai 
în anul 2013, prin legea nr. 198 din 26 iunie 201312.

În al treilea rând, considerăm că, prin activitatea sa şi prin deciziile 
pronunțate curtea constituțională tinde să devină o a patra putere în 
stat, putere supraordonată celorlalte. Astfel, pentru aceeaşi speță, curtea 
constituțională a româniei a pronunțat decizii contradictorii. Avem în vedere 
decizia nr. 727 din 2012 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a 
legii pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din legea nr. 47 din 1992 privind 
organizarea şi funcționarea curții constituționale13 şi decizia nr. 738 din 201214  
referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38 din 2012 pentru 
modificarea legii nr. 47 din 1992 privind organizarea şi funcționarea curții 
constituționale în care curtea constituțională s-a declarat competentă să 
exercite controlul de constituționalitate a unor hotărâri parlamentare, acte cu 

10 A se vedea G. Vrabie, Critici aduse unor texte constituţionale de către unele structuri 
europene şi obiectivele posibile ale viitoarei reforme constituţionale, revista de drept public 
nr. 1/2013, pp. 54-60.

11 publicată în m. Of. nr. 145 din 9 martie 2009.
12 publicată în m. Of. nr. 395 din 1 iulie 2013.
13 publicată în m. Of. nr. 477 din 12 iulie 2012.
14 publicată în m. Of. nr. 690 din 8 octombrie 2012.
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caracter individual. pe de altă parte, prin decizia nr. 728 din 201215 referitoare 
la sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii senatului nr. 24 din 3 iulie 2012 
privind revocarea domnului Vasile blaga din funcția de preşedinte al senatului 
şi decizia nr. 729 din 201216 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate 
a Hotărârii camerei deputaților nr. 25 din 3 iulie 2012 privind revocarea 
doamnei roberta Alma Anastase din funcția de preşedinte şi de membru al 
biroului permanent al camerei deputaților, curtea constituțională a constatat 
contrariul.

un al patrulea argument pe care îl invocăm pentru a susține revizuirea 
constituției este determinat de prevederile art. 122 şi art. 123 din legea 
fundamentală. concret, iterăm faptul că, realitatea şi legislația organică au 
consacrat la nivelul județelor o autoritate publică pe care nu o regăsim în art. 122,  
din constituția româniei intitulat „consiliul județean”. Evident, este vorba despre 
preşedintele consiliului județean17, care este prevăzut în art. 123 alin. (4) din 
constituție. Având în vedere modificările legislative privind alegerea preşedintelui 
consiliului județean prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, 
considerăm necesară modificarea prevederilor constituționale în discuție.

În sfârşit, printre considerentele de politică externă, învederăm că, este în 
afara oricărui dubiu că titlul Vi intitulat „integrarea euroatlantică” şi art. 148  
intitulat „integrarea în uniunea Europeană” sunt căzute în desuetudine şi 
trebuie puse în acord cu realitatea.

Față de cele ce preced, considerăm că motivația noastră, fără a se pretinde 
a fi exhaustivă, conduce la concluzia că legea de revizuire a constituției 
româniei este absolut necesară. relevăm că, deosebit de important este ca 
legea de revizuire a constituției româniei să nu reprezinte un compromis al 
clasei politice, să nu consacre anumite interese conjuncturale şi să nu vizeze 
persoane predestinate, demers care s-ar putea ca în timp să genereze efecte 
nefaste pentru societate.

În acelaşi timp, opinăm că ar trebui preluate anumite dispoziții din constituția 
româniei, varianta 1991, prevederi care în timp şi-au dovedit utilitatea.

3) observaţii şi propuneri de lege ferenda

Înainte de a formula orice propunere considerăm că legea de revizuire a 
constituției româniei ar trebui să valorifice unele prevederi ale variantei inițiale 
a constituției, în măsura în care se apreciază că sunt de actualitate.

spre pildă, avem în vedere prevederile art. 78 din constituția româniei, 
revizuită, conform cărora: „legea se publică în monitorul Oficial al româniei şi 
intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută 
în textul ei”. potrivit opiniei exprimate în doctrină18: „măsura se justifică 

15 publicată în m. Of. nr. 478 din 12 iulie 2012.
16 publicată în m. Of. nr. 480 din 18 iulie 2012.
17 În acelaşi sens, a se vedea r.n. petrescu, Propuneri privind reglementarea constituţională 

a administraţiei publice, revista română de drept public nr. 1/2013, pp. 78-83.
18 m. constantinescu, A. iorgovan, i. muraru, E.s. tănăsescu, Constituţia României – 

revizuită, comentarii şi explicaţii, Ed. All beck, bucureşti, 2004, p. 79.
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întrucât este imposibil să se poată realiza distribuția monitorului Oficial pe 
întreg teritoriul țării, astfel încât, în numeroase situații persoanele fizice sau 
persoanele juridice erau puse în situația de a se conforma dispozițiilor unei legi 
pe care nu o cunoşteau”.

coroborând aceste dispoziții cu cele din proiectul legii de revizuire a 
constituției, conform cărora la art. 78 se introduce un nou alineat, alin. (2), 
cu următorul cuprins: „Accesul la varianta electronică a monitorului Oficial 
este gratuit şi nu poate fi îngrădit”, propunem revenirea la varianta inițială a 
constituției, respectiv: „legea se publică în monitorul Oficial al româniei şi 
intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.” În acest fel 
s-ar reveni la un principiu consacrat în dreptul public conform căruia: „actele 
normative devin obligatorii de la publicare, iar cele cu caracter individual de la 
comunicare”.

În al doilea rând, propunem modificarea atribuțiilor curții constituționale 
a româniei, în sensul de a se reveni la atribuțiile conferite prin constituția din 
1991. În opinia noastră, propunerea se justifică având în vedere jurisprudența 
contradictorie a curții constituționale în mai multe cazuri, pe de o parte, 
precum şi tendința curții de a deveni o supraputere în stat, pe de altă parte. 
mai mult, atâta timp cât numirea judecătorilor curții constituționale are o 
sorginte politică, considerăm că, într-un stat de drept, decizia finală cu privire la 
legiferare este normal să revină parlamentului „....organul reprezentativ suprem 
al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”, astfel cum prevăd 
dispozițiile art. 61 alin. (1) din constituție.

În al treilea rând, considerăm necesară clarificarea raporturilor dintre 
preşedintele româniei, Guvernul româniei şi primul-ministru, astfel încât să se 
prevină conflictele juridice de natură constituțională înregistrate, cu precădere, 
în timpul guvernelor călin-popescu tăriceanu şi Victor ponta. Aceste conflicte 
au generat grave disfuncționalități la nivelul societății, cu efecte negative, 
deopotrivă, în plan intern şi în plan extern.

plecând de la discuțiile interminabile generate de efectele pe care 
le produce referendumul organizat în temeiul art. 90 din constituție, la 
convocarea preşedintelui româniei, propunem de lege ferenda ca în legea 
de revizuire a constituției româniei să se stipuleze în mod expres caracterul 
referendumului. cu alte cuvinte, să se stabilească dacă, referendumul are 
caracter consultativ sau, dimpotrivă, are caracter decizional.

În al cincilea rând, propunem modificarea şi completarea art. 122 cu 
subtitlul consiliul județean din „capitolul V, intitulat „Administrația publică”, 
secțiunea a 2-a, „Administrația publică locală”, după cum urmează: Autoritățile 
administrației publice la nivel județean:

„(1) consiliul județean este autoritatea deliberativă a administrației publice 
la nivel județean care asigură coordonarea activității consiliilor comunale şi 
orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

(2) preşedintele consiliului județean este autoritatea executivă a 
administrației publice la nivel județean.
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(3) consiliul județean precum şi preşedintele consiliului județean se aleg şi 
funcționează în condițiile legii.”

În al şaselea rând, propunem eliminarea tezei a doua din alin. (5) al 
art. 123 intitulat „prefectul”, care are următoarea redactare: „Actul atacat 
este suspendat de drept”. propunerea noastră are în vedere dispoziția conform 
căreia „prefectul poate ataca.....” cu alte cuvinte o normă permisivă care, îi 
permite prefectului să aibă o conduită discriminatorie. de altfel, practica 
administrativă a demonstrat că, aceste prevederi au fost aplicate în funcție de 
interesul politic, suspendarea efectelor produse de actele administrative dând 
naştere la grave disfuncționalități în administrația publică locală. spre exemplu, 
au fost suspendate efectele unor hotărâri privind adoptarea bugetelor locale, 
cu repercusiuni deosebit de grave pentru colectivitățile locale respective.

În sfârşit, este evident că viitoarea lege de revizuire a constituției româniei 
trebuie să elimine titlul Vi intitulat „integrarea euroatlantică, subtitlul 
„integrarea în uniunea Europeană”, textul fiind căzut în desuetudine.

conchidem prin a releva că, deosebit de important ni se pare ca decidenții 
politici să promoveze un proiect de lege care să nu vizeze o anumită persoană, 
ci dimpotrivă, legea de revizuire a constituției româniei trebuie să urmărească 
eliminarea disfuncționalităților generate de actuala lege fundamentală.
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Transplantul juridic

Prof. univ. dr. Elena simina tăNăsEsCu
Universitatea din Bucureşti

bună ziua! doresc să mulțumesc organizatorilor pentru invitația făcută, şi 
doresc să vă vorbesc despre „transplantul juridic”.

mărturisesc că la lectura temei dezbaterii de astăzi nu am avut o idee 
foarte clară cu privire la ce trebuia să vorbesc. Venisem pregătită cu imagini, 
dar intenționam să port doar o discuție şi nu să fac o prezentare powerpoint.

intenția mea nu era să dau sfaturi şi să am sugestii clare cu privire la 
revizuirea constituției româniei, dacă funcționează, ci doar să constat 
împreună cu dvs. o realitate cu privire la care îmi pun semne de întrebare. 
rămân doar cu un semn de întrebare şi nu neapărat cu un răspuns la aceasta.

imagine: nu este aceea ca la sala mea de curs – însă sala mea de curs nu 
este departe de ceea ce zic, studenții astăzi vin cu foarte multe calculatoare, 
scriu, sunt disperați, nu se vede decât părul deasupra calculatorului, e foarte 
greu să îți dai seamă dacă te mai ascultă, te mai urmăresc sau nu.

Am fost sigură la prima oră de la primul curs de la anul i că m-a ascultat 
cineva, iar aceasta am văzut-o când le-am spus că profesorii nu trebuie să 
fie pentru ei nimic altceva decât repere. Atunci, o studentă a săltat ochii din 
calculator, s-a uitat în stânga şi în dreapta şi a întrebat: „ce a zis?”

după acest moment am repetat, văzând interesul am intrat în primul 
dialog şi am repetat: „pentru dvs., profesorii nu trebuie să fie modele de urmat,  
ci trebuie să fie doar repere”. Am văzut-o pe studenta respectivă rapid luând o 
foaie de hârtie şi notând alături – şi am sperat că asta a scris, am fost încântată.

ce aş fi dorit eu să scrie era însă aşa ceva, anume, reper şi nu model.
cum am ajuns eu astăzi la ideea să vă vorbesc despre transplantul juridic? 

pentru că ceea ce observ că se întâmplă foarte des în zilele noastre – şi pornesc 
de la tematica arătată – este că ori de câte ori avem o problemă, mai ales în 
plan juridic, întotdeauna în mass-media apare un expert – dacă nu un jurnalist 
– dar oricum un tehnician – nu expert – care vine şi spune că în altă parte 
problemă asta a primit soluția următoare.

cu certitudine când avem o problemă ne uităm după o soluție, de regulă ne 
uităm din altă parte, să o luăm din alte țări şi ... unde ne uităm?

ne uităm în lume şi găsim soluții. În orice stat, aproape orice problemă am 
întâlni noi. criza financiară din zilele noastre are sigur o soluție, mai bună, mai 
puțin bună, dar în orice caz, s-a găsit deja o soluție.

Şi deci ce facem? transplantăm. luăm creierul din partea aceea şi îl aducem 
frumos la noi. nu glumesc, nu e doar la nivel de mass-media, se întâmplă în 
mod uzual lucrul acesta şi asta îmi pune mie un mare semn de întrebare.

nu este o mare dificultate, însă avem tendința să ne gândim imediat la 
model şi să nu mai cugetăm la un simplul reper.
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ne uităm la dreptul comparat ca la un model automat, îl luăm ca atare. 
lucrul acesta poate să fie unul foarte bun – în definitiv aşa stimulăm circulația 
ideilor, globalizarea; nu doar circulația de idei în sine, ci modul în care în zilele 
noastre, întreaga lume pare să fie coordonată în cam aceiaşi parametri juridici 
şi pentru multe dintre problemele menționate aici cu siguranță există nişte 
soluții în altă parte.

Îmi permit însă să remarc faptul că transplantul juridic nu e o noutate, se 
întâmplă de mult, s-a întâmplat în românia chiar cu constituția din 1866.  
ca să nu dau naştere la dezbateri amănunțite aici fac referire la codul civil – toată 
lumea ştie că a fost un produs de export, a fost cel mai bun produs la export al 
francezilor. nu numai că l-a impus napoleon cu războaiele napoleoniene prin 
toată zona, prin toată Europa, dar noi l-am luat pentru că l-am vrut noi şi când 
l-am copiat şi l-am schimbat în urmă cu doi ani cu ceva asemănător.

cu toate acestea, se cunoaşte mai puțin că acelaşi cod civil a servit drept 
reper, a fost transplantat juridic şi în statele din Orientul mijlociu unde regimul 
juridic al femeii şi al proprietății este reglementat după codul civil – şi oare 
de ce astăzi apreciem că regimul juridic al femeii şi al translatării dreptului de 
proprietate nu sunt tocmai la un nivel rezonabil?

transplantul juridic a funcționat şi din alte sensuri – dvs. cunoaşteți desigur 
mai bine decât mine că am avut o mişcare de codificare în dreptul civil în 
Franța, după aceea în Germania şi ea a continuat în Elveția.

ce se ştie mai puțin este că această importantă codificare a codului civil 
elvețian a fost reluată că atare în turcia, şi ne întrebăm de ce dispoziția din 
dreptul familiei, din dreptul turc, care spune că bărbatul este capul familiei 
ridică probleme. Aceeaşi dispoziție este şi în codul elvețian. de ce oare Elveția 
– care nu e în uE, dar e geografic – pare mai albă la culoare decât turcia, despre 
care avem unele semne de întrebare cu privire la reglementare.

mă întorc la vechea vorbă pe care noi juriştii o ştim poate mai bine: 
„dacă trebuie să importăm legi nemțeşti – de exemplu – probabil ar trebui 
să importăm şi nemții de rigoare cu ele, pentru că transplantul juridic nu 
funcționează în alt mod” – şi nu spun noutăți.

dacă discutăm despre transplantul juridic trebuie să ne gândim. ce vrem? 
transplantul poate să pară foarte facil, pentru că e vorba de luarea unor norme 
– unor reguli – dintr-o parte în alta.

trebuie să relev un aspect: când discutăm despre reguli dintr-o parte în alta, 
discutăm despre repere de conduită pentru viitor.

teoretic nu ar trebui să fie foarte complicat.
ce propun eu este să reglementăm de azi pe mai departe relații sociale 

astfel încât ele să funcționeze într-un sens pe care ni l-am propus. cu toate 
acestea, este cert că normele care vin pentru viitor, apar într-un context, pe un 
fundal; iar fundalul acesta, de cele mai multe ori ne influențează teribil de mult.

când discutăm despre transplant juridic – şi despre aceasta discutăm foarte 
des în românia, inclusiv referitor la problemele de interes general – nu căutăm 
decât să găsim o altă soluție din altă parte şi să o aducem aici, şi nu neapărat să 
analizăm soluțiile acestea şi să vedem dacă ele pot fi bine adaptate.
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În fizică funcționează bine principiul, este cunoscut: nu există transportare 
fără o transformare – e foarte simplu – doar că în sistemele juridice se pare că 
descoperirea e ceva mai recentă.

de aceea, eu pledez în continuare, fără să am o soluție concretă, pentru ideea 
nu doar de a copia, ci de a transforma şi eventual a ajunge şi la creativitate.

Acest lucru este posibil, astfel încât să nu mai recurgem la transplantul 
juridic pur şi simplu: să ne uităm la noi, să încercăm să raționăm cu noi înşine 
şi să căutăm soluții pentru problemele noastre.

Vă mulțumesc!
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Caracterul unitar al statului – o dilemă în raport  
cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova  

şi separatismul transnistrean

Conf. univ. dr. maria oRloV
Preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica 

Moldova

Lect. univ. lucia lEoNtIEV
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

Introducere

republica moldova este un stat format în urma destrămării uniunii 
sovietice, care şi-a proclamat independența la data de 27 august 1991. Această 
independență a exprimat voința poporului moldovenesc de a-şi recăpăta 
valorile naționale distruse de către regimul comunist.

Această voință nu a fost împărtăşită de către clasa politică din stânga 
nistrului (regiune numită transnistria) care, fiind fidelă ideologiei sovietice 
a preferat să rămână sub influența rusiei. un presupus argument, care a 
manipulat opinia publică şi a încurajat separatismul, a fost teama de influența 
culturii şi limbii române în defavoarea culturii şi la limbii ruse, dominante 
în această regiune. Adevăratul motiv fiind, intenția rusiei de a-şi menține 
influența în zonă prin intermediul armatei a 14-a dislocate pe acest teritoriu, 
care a declanşat un adevărat război civil între cele două părți ale țării1 în 
primăvara anului 1992. Forțele armate ale republicii moldova au cedat, fiind 
net inferioare celor din transnistria, susținută de armata rusă. drept rezultat, 
această regiune şi-a autoproclamat independența şi a creat, aşa-zisa republică 
moldovenească nistreană.

deşi constituția2 proclamă că: „republica moldova este un stat suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil”, ceea ce presupune instituirea pe întreg teritoriul 
statului a unei singure entități politico-juridice, totuşi, faptul existenței unei 
regiuni, care de 21 de ani nu se subordonează autorităților publice şi legislației 
statului, pune sub semnul întrebării posibilitatea realizării depline a suveranității.

prin urmare, situația de fapt, vine în contradicție cu dispozițiile 
constituționale, iar, găsirea unei modalități de reîntregire a țării, este 
imperativă. soluționarea acestui conflict depinde, în mare parte, de voința 
politică a celor două părți. În această ordine de idei, vom analiza care este 

1 râul nistru este acea frontieră care separă regiunea transnistriei de restul țării. A se 
vedea Harta din Anexă.

2 Art. 1 alin. (1) din constituția republicii moldova, adoptată la 29 iulie 1994, publicat: 
18 august 1994 în monitorul Oficial nr. 1 art nr: 1 data intrării în vigoare: 27 august 1994, 
www.gov.md
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forma şi structura statului consacrate în constituție (i) şi, care este aplicarea 
practică a respectivelor prevederi constituționale (ii).

I. fundamente constituţionale ale independenţei şi unităţii teritoriale

după cum am menționat mai sus, constituția consacră ca principii 
fundamentale ale statului – suveranitatea şi independenţa (A) şi, unitatea 
teritorială (b).

A. O suveranitate consacrată
În literatura juridică există multiple definiții ale noțiunii de stat care, în 

esență, exprimă aceeaşi idee, şi anume, că: „statul este o entitate juridică 
formată prin întrunirea a trei elemente constitutive (populație, teritoriu şi 
autoritatea politică) şi căruia îi este recunoscută calitatea de subiect de drept 
internațional.” 3 Această calitate îi oferă statului posibilitatea exercitării depline 
a suveranității sale pe plan extern şi intern.

constituția republicii moldova consacră principiul de stat „suveran şi 
independent”, care, la prima vedere pare a fi o repetare inutilă a acestor 
doi termeni, în măsura în care independența presupune, în mod implicit, 
suveranitatea şi, invers. În opinia noastră, printr-o asemenea formulare, 
legiuitorul constituant a vrut doar să accentueze faptul dobândirii 
independenței depline a statului prin desprinderea sa de urss.

de fapt, aceste principii îşi au rădăcinile în două acte fundamentale 
care au stat la baza formării noului stat – republica moldova: declarația de 
suveranitate din 23 iunie 1990 şi declarația de independență din 27 august 
1991. declarația de suveranitate4 a stat la baza elaborări constituției, 
recunoscând supremația legilor republicii moldova asupra legilor urss, 
stabilirea cetățeniei moldoveneşti şi proclamarea dreptului său suveran de 
a menține relații diplomatice cu toate țările lumii. la rândul său, declarația 
de independență proclamă solemn dreptul poporului la autodeterminare în 
numele întregii populații, reafirmă suveranitatea, independența şi libertatea 
de a decide prezentul şi viitorul politic al țării. din textul acestei declarații 
se prezumă cu maximă claritate menținerea neschimbată a hotarelor şi 
apartenența incontestabilă a teritoriului din stânga nistrului noului stat – 
republica moldova.

ulterior, principiul suveranității şi independenței, de rând cu cel al 
integrității teritoriale şi indivizibilității au fost consacrate în constituție, iar 
autoritățile puterii de stat au menirea să asigure realizarea lor.

B. O unitate invocată
potrivit aceluiaşi articolul din constituție, republica moldova este un stat 

„unitar şi indivizibil”. statul unitar implică o unitate a organizației sale politice, 

3 G. cornu, Vocabulaire juridique, Editions puF, 2011.
4 declarația de suveranitate nu utilizează termenul de independență, deoarece speranța 

de renaştere a uniunii sovietice era încă prezentă. Acest lucru a dus mai târziu la nevoia de a 
elabora o declarație de independență.
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precum şi o formațiune statală ce presupune un singur rând de autorități 
publice cu atribuirea aceleiaşi cetățenii întregii populații.

În ceea ce priveşte caracterul indivizibil al statului, aceasta presupune 
că nici unul din cele trei elemente de bază ale statului, – populație, teritoriu 
şi autoritatea politică – nu pot fi divizate, fiind inadmisibilă existența altor 
autorități ale puterii statale pe acelaşi teritoriu şi care ar putea avea putere de 
decizie asupra aceleiaşi populații.

situația de fapt, existentă la moment în republica moldova vine în 
contradicție cu acest principiu. deşi, în art. 110 alin. (2) din constituție, este 
prevăzut, că: „localităților din stânga nistrului le pot fi atribuite forme şi 
condiții speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin 
lege organică”, autoritățile din stânga nistrului au ignorat această oportunitate, 
alegând calea separatismului şi autoproclamându-se stat independent.

nu s-a dovedit a fi o soluție prea reuşită nici „autonomia specială”, aceasta, 
fiind acordată unei regiuni din partea de sud a țării, pe criterii etnice, a format 
unitatea teritorială Autonomă Găgăuzia. beneficiind de un statut special, 
această regiune a rămas formal în subordinea puterii centrale a statului, însă, 
cu mari rezerve care, ridică unele semne de întrebare referitor la caracterul 
unitar şi indivizibil al statului.

Astfel, legea privind statutul special al Găgăuziei5 prevede dreptul la 
autodeterminare a aşa numitului „popor Găgăuz”, în cazul în care republica 
moldova îşi pierde statutul de stat independent.

curtea constituțională a fost sesizată de către unul din parlamentari  
(dl. Vasile nedelciuc) pe motiv, că: „dreptul acordat minorității găgăuze prin 
stipularea cuprinsă în articolul 1 alineatul (4) din legea menționată poate 
fi acordat doar printr-un act constituțional”. mai mult ca atât, acest drept  
„la autodeterminare acordat minorității găgăuze reduce conținutul şi aria de 
acțiune a suveranității naționale, constituțiile altor state unitare democratice 
nu acordă asemenea drepturi populației unor regiuni autonome, şi, contravine 
articolelor 1 şi 2 din constituția republicii moldova referitoare la suveranitatea, 
independența, unitatea şi indivizibilitatea statului”.

sesizarea a fost respinsă (Hotărârea nr. 35 din 21 decembrie 1995),6 curtea 
constituțională susținând că prevederile contestate „nu contravin constituției 
republicii moldova”. din motivația acestei Hotărâri reținem următoarele: 
„prevederile art. 1 alin. (4) se aplică numai în cazul schimbării statutului 
republicii moldova ca stat independent. Actualmente astfel de condiții nu 
există, de aceea nu se poate afirma că ele reduc conținutul şi aria de acțiune a 
suveranității. curtea constituțională consideră că acest efect nu se va produce 
nici în cazul în care republica moldova ca stat va pierde independența, întrucât 
în acest caz nici suveranitatea nu va mai exista. deci, nu se poate reduce ceea 
ce nu există de fapt”.

5 Art. 1 alin. (4) din legea privind statutul special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), nr. 344 din 
23 decembrie 1994, m. Of. al r.m. nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.

6 http://www.constcourt.md/public/files/file/Actele%20curtii/acte1995/h_35.pdf
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Acestor argumente, prea puțin convingătoare şi chiar eronate ale curții 
constituționale, s-a opus unul din judecători, care, în opinia sa separată, a 
susținut sesizarea prin argumente incontestabile, dând o interpretare de valoare 
şi de o înaltă ținută juridică normelor constituționale. iată câteva din ele:

„Analiza comparativă a textului legii menționate şi a prevederilor 
constituției referitoare la noțiunea de «popor al republicii moldova», denotă 
o discrepanță dintre aceste două acte normative…

–  potrivit constituției: statul are ca fundament unitatea poporului Republicii 
Moldova. Republica Moldova este Patria comună şi indivizibilă a tuturor 
cetăţenilor săi [art. 10 alin. (1) c].

–  cu alte cuvinte, constituția țării recunoaşte că acest teritoriu este 
populat numai de un singur popor – poporul republicii moldova.

–  statul moldovenesc recunoaşte şi garantează: dreptul tuturor cetăţenilor 
la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase [art. 10 alin. (2) c].

–  Acest drept, recunoscut de stat şi garantat prin constituție, nu trebuie 
să degenereze în privilegii. iată de ce, este necesar să se precizeze că 
măsurile de protecție, luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea 
şi exprimarea identității persoanelor, aparținând altor etnii decât 
cea majoritară, trebuie să fie conforme cu principiile egalității şi 
nediscriminării lor în raport cu ceilalți cetățeni ai statutului.

–  lansarea în preambulul legii privind statutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Yeri) a noțiunii de «popor găgăuz», noțiune care, fiind 
dezvoltată ulterior în alineatul (4) al articolului 1 din aceeaşi lege în 
noțiunea de «poporul Găgăuziei» cu drept de autodeterminare externă 
în cazul schimbării statutului republicii moldova, aduce, în opinia 
mea, prejudicii suveranității statutului unitar moldovenesc şi este 
neconstituțională…

–  constituția recunoaşte unitatea poporului republicii moldova, care nu 
poate fi divizat în mai multe popoare, prin urmare, noțiunea de «popor 
Găgăuz» contravine constituției”.7

din cele expuse putem constata că, republica moldova se confruntă astăzi 
cu două mari probleme:

a)  o regiune cu statut special de autonomie (cu o populație de 155 mii 
locuitori, numită „popor”, cu trei limbi oficiale (rusă, găgăuză şi 
moldovenească), cu o legislație locală care aproape că repetă toate legile 
organice ale republicii moldova şi, care pretinde la autodeterminare în 
anumite condiții);

b)  o altă regiune în stânga nistrului, cu o populație, aproximativ de 800 
mii locuitori, care s-a autoproclamat republică, cu o legislație proprie 
distinsă de cea din republica moldova, autoritățile căreia reclamă 

7 A se vedea pe larg opinia separată a judecătorului, Gheorghe susarenco, la Hotărârea 
curții constituționale nr. 35 din 21 decembrie 95, pe site http://www.constcourt.md/public/
files/file/Actele%20curtii/acte1995/h_35.pdf
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recunoaşterea independenței şi recunoaşterea internațională, în mod 
insistent, de peste 20 de ani.

prin urmare, exercitarea exclusivă a suveranității şi asigurarea unității 
teritoriale rămâne a fi în continuare dificilă pentru republica moldova.

II. exercitarea suveranităţii şi unitatea teritorială în Republica Moldova

deşi constituția consacră suveranitatea statului şi invocă unitatea teritorială, 
situația reală din regiunea separatistă transnistreană demonstrează contrariul (A).  
soluționarea rapidă şi eficientă a acestui conflict este necesară pentru 
consolidarea credibilității republicii moldova pe plan internațional şi restabilirii 
securității şi stabilității politice în această regiune a Europei de Est (b).

A. Transnistria, o republică autoproclamata
republica moldova are jurisdicția deplină asupra teritoriului său în 

conformitate cu prevederile constituției. Or, realitatea ne arată că, doar de 
„jure”, nu şi „de facto” statul deține controlul absolut pe întregul său teritoriu.

În partea de Est a țării (transnistria), structurile de stat ale republicii 
moldova au fost înlocuite cu structuri auto-proclamate. Astfel, prin „declarația 
de independență a transnistriei, liderii separatişti au creat o identitate 
transnistreană pentru a justifica separarea teritorială şi consolidarea afilierii 
populației din stânga nistrului la un nou „stat”, susținut printr-o propagandă 
bazată pe mitul independenței.”8

Autoproclamata republică, transnistria, dispune de propria constituție, 
instituții de stat, monedă proprie, două limbi oficiale: rusa şi moldovenească 
(scrisă cu litere chirilice, păstrată din regimul sovietic). Art. 1 din această 
constituție prevede: „transnistria este un stat suveran, independent, democratic 
şi un stat de drept.” Această normă subliniază pretenția de independență a 
regiunii separatiste puternic susținută de către Federația rusă, care îşi propune 
să rămână prezentă pe teritoriul transnistrean şi refuză categoric să-şi retragă 
forțele sale armate, deşi, prin aceasta încalcă, atât art. 11 din constituția 
republicii moldova, care consacră neutralitatea permanentă9 a statului, cât şi, 
angajamentele asumate de rusia la conferința OscE din 19.11.1999.10

În plus, este important de subliniat că nici un subiect de drept internațional 
(chiar şi rusia) nu recunoaşte independența transnistriei. Această opinie este 
accentuată prin poziția oficială a uniunii Europene care din 2003 a refuzat 
să acorde vize pentru reprezentanții acestei regiuni separatiste. În aceiaşi 
ordine de idei, curtea Europeană a drepturilor Omului în hotărârea ilaşcu11 nu 

8 www.ulb.ac.be/iee/.../rubEs/.../02%20la%20moldavie.doc
9 Art. 11: „republica moldova: stat neutru
(1) republica moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.
(2) republica moldova nu admite dislocarea forțelor armate ale altor state pe teritoriul său”.
10 Acte de la conférence finale des Etats parties au traité sur les forces armées 

conventionnelles en Europe du 19/11/1999, JcGFW131, http://www.osce.org/fr/library/14115
11 Ilaşcu şi alţii împotriva Moldovei şi Rusiei, cEdH, hotărîrea nr. 48787/99, http://www.

unhcr.org/refworld/pdfid/414d9ecf2.pdf
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recunoaşte transnistria ca o entitate de stat, ci doar ca o parte integrantă a 
republicii moldova, calificând-o ca fiind un regim separatist care supravieţuieşte 
cu ajutorul militar, politic, economic şi financiar oferit de Rusia.

Altfel spus, transnistria reprezintă o enclavă separatistă care şi-a auto-
proclamat independentă fără acordul moldovei şi fără o recunoaştere oficială 
din partea comunității internaționale.

B. Posibile alternative
Întru soluționarea conflictului transnistrean, republica moldova a 

întreprins diverse planuri de acțiuni ce aveau drept scop rezolvarea impasului 
politic existent în țară. soluția ideală ar fi să se ajungă la unificarea celor 
doua părți ale teritoriului, ceea ce pare a fi dificil de realizat, ținând cont de 
opoziția părții transnistrene. mai multe alternative au fost puse în discuție, 
precum: autonomia administrativă, federalizarea republicii moldova şi chiar 
recunoaşterea independenței acestei regiuni.

una din inițiative a fost adoptarea legii republicii moldova, nr. 173 din 22 
iulie 2005,12 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al 
localităților din stânga nistrului (transnistria). Această lege a fost adoptată 
întru realizarea prevederilor articolului 111 din constituție şi, „în scopul întăririi 
unităţii poporului, restabilirii integrităţii teritoriale a statului, creării spaţiilor 
juridic, economic, de apărare, social, vamal, umanitar şi a altor spaţii unice, 
precum şi al asigurării păcii civice, încrederii, înţelegerii reciproce şi concordiei în 
societate, a stabilităţii, securităţii, democratizării şi demilitarizării Transnistriei.”

Însă, după cum în transnistria legile republicii moldova sunt ignorate, 
conducându-se doar după propriile legi, şi această lege rămâne a fi o simplă 
declarație unilaterală.

rusia a propus un memorandum, la inițiativa politicianului dmitri Kozak13, 
care prevedea instituirea unei federații moldoveneşti bazată pe conceptul 
sovietic de federalism. Acest plan oferea regiunilor din Găgăuzia şi transnistria 
posibilitatea de a accepta sau refuza acest tip de soluție. cu toate acestea, 
autoritățile republicii moldova şi comunitatea internațională au fost reticente 
la această propunere care, până la urmă a fost respinsă.

recunoaşterea independenței transnistriei de către republica moldova 
ar putea fi, de asemenea, o soluție reciproc avantajoasă pentru a pune capăt 
conflictului care durează mai mult de douăzeci de ani. Însă, această propunere 
este în totalitate respinsă de către Guvernul republicii moldova.

conflictele teritoriale sunt diferite, ele au particularitatea lor demografică, 
istorică, etnică şi religioasă. de aceea, conflictul transnistrean nu poate fi 
comparat cu nici un alt conflict din regiunea Europei de Est. În acelaşi timp, 
practica internațională ne oferă diverse soluții, cum ar fi: un protectorat 
internațional al națiunilor unite (de exemplu, Kosovo) sau, delegarea gestiunii 
unor instituții publice unui stat vecin, cum ar fi ucraina sau rusia (după 

12 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313004
13 russian draft memorandum on the basic principles of the state structure of a united 

state in moldova 2003.
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exemplul: monaco sau liechtenstein). Oficialii moldoveni iau în calcul şi 
modelul cataloniei, care poate oferi câteva elemente pozitive şi acceptabile 
pentru noi. Şi în italia mai există anumite regiuni care beneficiază de un anumit 
tip de autonomie. mai este şi modelul irlandei de nord, care are experiența 
unui conflict şi a unei perioade lungi de negocieri pentru rezolvarea acestui gen 
de conflict.14

de asemenea, trebuie de remarcat faptul că, actualmente acest conflict 
intern cunoaşte implicarea unor actori internaționali15 preocupați de 
stabilitatea şi securitatea din această regiune a Europei de Est, ceea ce 
demonstrează gravitatea acestei dispute teritoriale şi îngrijorarea organismelor 
internaționale față de ritmul lent al negocierilor.

Concluzii

de la obținerea independenței sale şi până în prezent, republica moldova 
nu reuşeşte să se impună întru soluționarea conflictului transnistrean. Această 
situație devine din ce în ce mai stringentă ținând cont de vectorul european 
urmat de țara noastră. Existența unui conflict teritorial înghețat, în limitele 
teritoriale ale țării, periclitează credibilitatea internațională a statului, precum 
şi stopează evoluția relațiilor republicii moldova cu uniunea Europeană. 
interesele geopolitice ale mai multor actori sunt implicate în acest conflict, și 
prin urmare, o soluție acceptabilă tuturor este necesară de a fi găsită. Ori, în 
situația actuală, republica moldova are nevoie de încredere şi stabilitate pentru 
a urma calea europeană pe care şi-a propus-o.

14 Autonomia extinsă a Cataloniei, sursă de inspiraţie pentru rezolvarea conflictului din 
Transnistria, declarația a făcut-o într-un interviu pentru „Adevărul” vicepremierul moldovean 
Eugen carpov.

http://www.adevarul.ro/international/europa/interviu-carpov-republica_moldova-
transnistria-catalonia-autonomie-negocieri_0_598140187.html

15 procesul de negociere a fost pus în aplicare în conformitate cu formula 3 + 2 (rusia, 
ucraina, Organizația pentru securitate şi cooperare în Europa + uniunea Europeană şi statele 
unite), fără participarea părților interesate. Această formulă a fost modificată prin formula 
5 + 2 (rusia, ucraina, moldova, transnistria şi Organizația pentru securitate şi cooperare în 
Europa + uniunea Europeană şi statele unite).
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administraţia publică – parte într-un conflict juridic  
de natură constituţională

Magistrat – asistent drd. Ioniţa CoCHINţu1

Am ales subiectul administrației publice – parte într-un conflict juridic 
de natură constituțională, întrucât, deşi a trecut un deceniu de la revizuirea 
constituției româniei2, prilej cu care puterea constituantă derivată, pe lângă 
modificările aduse prevederilor deja inserate în legea fundamentală adoptată 
în 1991, acceptând faptul că între puterile statului pot exista anumite conflicte 
juridice, a atribuit curții constituționale rolul de a le soluționa3, stabilind, 
totodată, şi autoritățile ce ar putea fi implicate într-un asemenea conflict 
juridic de natură constituțională, precum şi subiecții care au îndrituirea de a 
sesiza instanța de contencios constituțional, prea puțin sau aproape deloc 
se vorbeşte despre „administrația publică” – parte într-un conflict juridic de 
natură constituțională.

În spațiul public, aceste conflicte sunt percepute ca având loc numai între 
puterile statului, care, astfel cum este prevăzut de constituția româniei la art. 1 
alin. (4), „se organizează potrivit principiului separației şi echilibrului puterilor – 
legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democrației constituționale”.

cu acest prilej, dorim să reliefăm faptul că, prevederile constituționale 
referitoare la conflictele juridice de natură constituțională, respectiv art. 146 
lit. e), au în conținutul lor noțiunea de „autorități publice”, care este mult mai 
cuprinzătoare. Astfel, potrivit titlului iii din constituție – Autorităţile publice – 
include parlamentul, alcătuit din camera deputaților şi senat4, preşedintele 
româniei, ca autoritate publică unipersonală, Guvernul, organele administrației 
publice centrale şi ale administrației publice locale, precum şi organele 
autorității judecătoreşti – Înalta curte de casație şi Justiție, ministerul public şi 
consiliul superior al magistraturii.

capitolul V din cadrul acestui titlu este dedicat administrației publice5, 
care cuprinde două categorii, respectiv administrația publică centrală de 
specialitate şi administrația publică locală, ministerele, care se organizează 
numai în subordinea Guvernului, precum şi alte organe de specialitate ce se 

1 ionița cochințu este magistrat-asistent la curtea constituțională.
2 constituția româniei a fost adoptată prin referendum în anul 1991 şi a fost revizuită 

în anul 2003.
3 potrivit prevederilor art. 146 lit.e) din constituție, curtea constituțională „soluționează 

conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea preşedintelui 
româniei, a unuia dintre preşedinții celor două camere, a primului-ministru sau a preşedintelui 
consiliului superior al magistraturii”.

4 deşi textul constituțional foloseşte noțiunea de parlament ca autoritate publică, acesta 
nu are personalitate juridică, în realitate, fiind compus din camera deputaților şi senat.

5 referitor la evoluția constituțională a administrației este studiul „consacrarea constituțională 
a administrației publice” prezentat la conferința Analelor universității bucureşti – seria Ştiințe 
Administrative „Administrația publică – tendințe actuale”, bucureşti, 31 octombrie 2013.
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pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități 
administrative autonome.

Aşadar, deşi există un capitol cu denumirea de administrație publică, nu 
înseamnă că autoritățile publice cuprinse în acesta sunt singurele autorități 
ale administrației publice, ci „prin această metodă tehnică de ordonare şi de 
sistematizare a materiei, legiuitorul constituant a dorit să arate că autoritățile 
publice din capitolul V al titlului iii fac numai administrație publică, atât la 
nivel central, cât şi la nivel local, şi nu jocuri politice” 6.

din economia prevederilor constituționale referitoare la administrația 
publică, reiese că „autoritățile administrației publice centrale de specialitate 
sunt în exclusivitate autorități ale administrației de stat”7 iar „autoritățile 
administrației publice existente în unitățile administrativ teritoriale se împart 
în: servicii publice ale autorităților administrației publice de specialitate 
deconcentrate, în unitățile administrativ-teritoriale şi autorități administrative 
autonome ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi județelor”8.

nu se încadrează în categoria acestor autorități partidele politice, persoane 
juridice de drept public care, potrivit prevederilor constituționale referitoare 
la partidele politice „contribuie la definirea şi la exprimarea voinței politice a 
cetățenilor”, nefiind autorități publice9, astfel cum nici grupurile parlamentare 
nu sunt autorități publice, fiind structuri ale camerelor parlamentului.

cu ocazia soluționării primului conflict juridic de natură constituțională cu 
care a fost învestită, instanța de contencios constituțional, analizând natura 
autorităților publice care sunt susceptibile de a fi părți implicate în conflict, a 
statuat că acestea sunt numai cele prevăzute în titlul iii al constituției.10

referitor la conținutul conflictului juridic de natură constituțională, arătăm 
că a revenit curții constituționale să stabilească şi să interpreteze care sunt 
trăsăturile acestuia, având în vedere că legea fundamentală foloseşte noțiunea 
de „conflict juridic de natură constituțională”, însă, neprecizând, în concret, 
care este conținutul acesteia.

curtea constituțională a menționat, în jurisprudența sa, că un asemenea 
conflict juridic de natură constituțională între autorități publice „presupune 
acte sau acțiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arogă puteri, 
atribuții sau competențe, care, potrivit constituției, aparțin altor autorități 
publice, ori omisiunea unor autorități publice, constând în declinarea 
competenței sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligațiile 

6 A. iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. i, ed. a iii-a, Ed. All beck, bucureşti, p. 62.
7 i. Vida şi i. Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, ed. a ii-a, cluj-napoca, 

cordial lex, pp. 344-345.
8 Ibidem.
9 decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005, publicată în m. Of. nr. 144 din 17 februarie 2005.
10 decizia nr. 53/2005 asupra cererilor de soluționare a conflictului juridic de natură 

constituțională dintre preşedintele româniei şi parlament, formulate de preşedintele camerei 
deputaților şi de preşedintele senatului. cu acest prilej s-a arătat că un eventual conflict 
între un partid politic sau un grup parlamentar şi o autoritate publică nu intră în categoria 
conflictelor a căror soluționare este dată în competența curții constituționale de art. 146  
lit. e) din constituție.
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lor11, fără însă a considera că nu se mai pot ivi şi alte categorii de conflicte 
juridice de natură constituțională12, prevederile constituționale stabilind 
„competența curții de a soluționa în fond orice conflict juridic de natură 
constituțională ivit între autoritățile publice, iar nu numai conflictele de 
competență născute între acestea”13.

conflictul juridic de natură constituțională există între două sau mai multe 
autorități şi poate privi conținutul ori întinderea atribuțiilor lor decurgând 
din constituție, ceea ce înseamnă că acestea sunt conflicte de competență, 
pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje instituționale14.

potrivit dispozițiilor art. 146 lit. e) din constituție, curtea constituțională 
soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile 
publice, la cererea preşedintelui româniei, a unuia dintre preşedinții celor 
două camere, a primului-ministru sau a preşedintelui consiliului superior al 
magistraturii.

se poate observa că subiecții cu drept de a sesiza curtea constituțională 
cu soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională sunt strict 
limitativ prevăzuți, respectiv reprezentații puterii legislative, organizată 
potrivit principiului bicameralismului, reprezentanții puterii executive – 
potrivit bicefalismului acestei puteri, precum şi un reprezentant al autorității 
judecătoreşti. În această din urmă situație, constatăm că dreptul de sezină nu 
aparține reprezentantului puterii judecătoreşti, ci al autorității judecătoreşti 
care cuprinde ministerul public, consiliul superior al magistraturii, precum şi 
puterea judecătorească.

În cadrul acestei atribuții, instanța de contencios constituțional, prin 
cererea formulată de preşedintele româniei, a fost chemată să soluționeze 
şi să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională15 
între Guvernul româniei şi consiliul suprem de Apărare a ţării, ca autoritate 
administrativă autonomă, constând în împiedicarea acestei din urmă autorități 
publice de a-şi realiza atribuțiile prevăzute de lege, prin eliminarea de la 
procesul de decizie stabilit în sarcina sa, şi să constate lipsa calității procesuale 
a consiliului suprem de Apărare a ţării.

cum arătam mai sus, potrivit prevederilor constituționale, administrația 
publică se împarte în administrația publică centrală de specialitate şi 
administrația publică locală. Astfel, ministerele se organizează numai în 
subordinea Guvernului, precum şi alte organe de specialitate ce se pot organiza 
în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative 
autonome. În ce priveşte autoritățile administrative autonome, legea 
fundamentală stabileşte două modalități de înființare a acestora, respectiv 
unele sunt menționate expres în constituție, sens în care este consiliul suprem 

11 Ibidem.
12 decizia nr. 270 din 10 martie 2008, publicată în m. Of. nr. 290 din 15 februarie 2008.
13 Ibidem.
14 decizia nr. 97 din 7 februarie 2008, publicată în m. Of. nr. 169 din 5 martie 2008.
15 decizia nr. 97 din 7 februarie 2008, publicată în m. Of. nr. 169 din 5 martie 2008.
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de apărare a ţării, iar altele sunt lăsate la latitudinea legiuitorului ordinar, care 
poate înființa, prin lege organică astfel de autorități.

de asemenea, curtea constituțională a fost chemată să soluționeze alte 
conflicte juridice de natură constituțională în care autoritatea executivă a 
fost reprezentată de Guvernul româniei şi ministerul Justiției şi libertăților 
cetățeneşti, organ de specialitate al administrației publice centrale de 
specialitate în subordinea Guvernului.16

considerăm că textul constituțional referitor la includerea administrației 
publice în categoria autorităților publice care ar putea fi parte într-un conflict 
juridic de natură constituțional are o marjă mare de apreciere asupra posibilelor 
conflicte juridice de natură constituțională, având în vedere chiar evoluția 
jurisprudențială a curții constituționale în materie17 prin care, s-a arătat că 
autorități publice care ar putea fi implicate într-un conflict juridic de natură 
constituțională sunt numai cele cuprinse în titlul iii din constituție, şi anume: 
parlamentul, alcătuit din camera deputaților şi senat, preşedintele româniei, 
ca autoritate publică unipersonală, Guvernul, organele administraţiei publice 
centrale şi ale administraţiei publice locale, precum şi organele autorității 
judecătoreşti – Înalta curte de casație şi Justiție, ministerul public şi consiliul 
superior al magistraturii.

Însă, deşi conflictul juridic de natură constituțională poate exista între 
două sau mai multe autorități, acesta poate privi conținutul ori întinderea 
atribuțiilor lor decurgând din constituție, fiind conflicte de competență, 
pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje instituționale18, astfel încât să se 
evite antrenarea curții în soluționarea unor conflicte politice19.

În acest context, sunt multe aspecte şi întrebări care se vor ivi şi, în funcție 
de evoluția constituțională şi politică, vor trebui să primească răspuns.

16 decizia nr. 901 din 17 iunie 2009, publicată în m. Of. nr. 503 din 21 iulie 2009.
17 decizia nr. 988 din1 octombrie 2008, publicată în m. Of. nr. 784 din 24 noiembrie 2008.
18 În acest sens este decizia nr. 97 din 7 februarie 2008, publicată în m. Of. nr. 169 din  

5 martie 2008.
19 În acest sens este decizia nr. 148 din 16 aprilie, publicată în m. Of. nr. 317 din 12 mai 2003.
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aspecte teoretice şi de jurisprudenţă privind 
constituţionalitatea recursului în interesul legii

Jud., lect. univ. dr. marius ANDREEsCu
Curtea de Apel Piteşti/Universitatea din Piteşti

I. Regimul juridic al recursului în interesul legii şi al deciziilor 
pronunţate.

Aşa cum arată şi denumirea şi aşa cum rezultă şi din dispozițiile legale în 
materie (art. 4142-4145 c. pr. pen. şi art. 514-518 c. pr. civ.), recursul în interesul 
legii nu este o cale de atac cu efecte asupra situației părților din proces, ci 
pentru a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legilor substanțiale şi de 
procedură pe întreg teritoriul țării.

O astfel de instituție juridică nu ar fi necesară dacă toate recursurile s-ar 
judeca de către Înalta curte de casație şi Justiție. Într-o astfel de ipoteză 
instanța supremă ar putea realiza interpretarea şi aplicarea unitară a legii. 
reglementările normative în vigoare stabilesc însă şi competența tribunalelor 
şi a curților de apel de a soluționa recursul, ceea ce creează posibilitatea unor 
interpretări diferite şi chiar greşite a legilor. prin urmare instituția juridică a 
recursului în interesul legii are scopul de a asigura în mod unitar la nivelul 
întregii țări respectarea voinței legiuitorului exprimată în spiritul şi litera legii.

considerăm că natura juridică a recursului în interesul legii nu rezultă 
numai din dispozițiile procedurale penale şi civile care îl consacră.

În conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (3) din constituție „Înalta 
curte de casație şi Justiție asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii 
de către celelalte instanțe judecătoreşti, potrivit competenței sale.” deciziile 
pronunțate în procedura recursului în interesul legii reprezintă principala 
modalitate prin care instanța supremă îndeplineşte atribuția constituțională de 
a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii. de aceea, recursul în interesul 
legii nu este numai o instituție procedurală civilă şi penală, dar, în acelaşi timp 
îşi are fundamentul juridic în norma constituțională mai sus menționată.

În cele ce urmează analizăm pe scurt reglementarea procedurii recursului 
în interesul legii atât în materie penală, cât şi în materie civilă. În conformitate 
cu dispozițiile art. 4145 alin. (4) c. pr. pen. „dezlegarea dată problemelor de 
drept judecate este obligatorie pentru instanță de la data publicării deciziei 
în monitorul Oficial al româniei partea i”. În noul cod de procedură penală 
care nu a intrat încă în vigoare, procedura recursului în interesul legii este 
reglementată de dispozițiile articolelor 471-474. scopul acestei proceduri, aşa 
cum este definit în noua reglementare, este de a se asigura interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de către toate instanțele judecătoreşti [art. 471 alin. (1)  
teza i]. la fel ca şi în actuala reglementare, alin. (7) al art. 474 stabileşte că 
deciziile pronunțate în recursul în interesul legii nu au efecte asupra hotărârilor 
judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situația părților din procesele 
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respective. Alineatul 4 al aceluiaşi articol, consacră obligativitatea dezlegării 
problemelor de drept judecate pentru instanță de la data publicării deciziei în 
mionitorul Oficial al româniei partea i. se poate observa că nu există deosebiri 
majore în ceea ce priveşte actuala reglementare din codul de procedură penală 
față de instituția similară din noul cod de procedură penală.

remarcăm un aspect de noutate, şi anume acela că noul cod de procedură 
penală instituie posibilitatea sesizării Înaltei curți de casație şi Justiție în 
vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme 
de drept (art. 475-477). pentru tema noastră de cercetare, prezintă interes 
reglementările cuprinse în art. 477 alin. (3) noul c. pr. pen., care consacră 
obligativitatea dezlegării dată problemelor de drept pentru toate instanțele, 
inclusiv în cauza în legătură cu care s-a invocat această problemă, de la data 
publicării deciziei în monitorul Oficial.

Aşa cum am menționat mai sus, în materie civilă sediul acestei instituții 
îl reprezintă dispozițiile cuprinse în art. 514-518. În reglementarea actuală, 
au fost reluate dispozițiile anterioare [3307 alin. (4) c. pr. civ.], împreună cu 
implicațiile ei cu privire la obligativitatea dezlegărilor problemelor de drept 
pentru instanțele judecătoreşti. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (2)  
c. pr. civ., deciziile pronunțate în interesul legii nu au efecte asupra hotărârilor 
anterioare judecătoreşti şi nici cu privire la situația părților. reglementările 
cuprinse în acelaşi articol, în alin. (4), stabilesc, la fel ca şi în materie penală, că 
dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie pentru instanțe.

codul de procedură civilă reglementează o instituție juridică nouă, şi 
anume procedura deciziilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept. În conformitate cu dispozițiile art. 521 alin. (3) c. pr. civ., dezlegarea dată 
problemelor de drept este obligatorie pentru instanța în fața căruia problema 
în cauză a apărut, iar pentru celelalte instanțe, de la data publicării deciziei în 
monitorul Oficial al româniei.

unul dintre aspectele cele mai importante ale regimului juridic specific 
recursului în interesul legii şi al deciziilor pronunțate în această procedură 
îl constituie obligativitatea dezlegărilor de drept pentru instanțe. În acest 
moment, o abordare ştiințifică a problemei mai sus enunțate ar părea că ar 
fi inutilă având în vedere că legiuitorul a eliminat, cel puțin pentru judecători, 
orice fel de posibilitate de a mai reflecta asupra acestei teme, deoarece 
prin legea nr. 24/2012 s-au adus modificări importante în sfera abaterilor 
disciplinare săvârşite de judecători, astfel încât art. 99 lit. s) din legea 
nr. 303/2004, în forma dobândită prin actul normativ mai sus menționat, 
stabileşte ca fiind abatere disciplinară „nerespectarea deciziilor curții 
constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta curte de casație şi Justiție 
în soluționarea recursului în interesul legii.” Apreciem ca fiind regretabilă o 
astfel de intervenție brutală a legiuitorului care, în opinia noastră, afectează 
nu numai demersul ştiințific asupra acestei delicate probleme dar limitează 
neconstituțional independența judecătorilor.

trecând peste aceste aspecte, textul de lege mai sus amintit ridică o 
problemă practică concretă pentru judecători, şi anume cum se va proceda 
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de către instanță în situația în care există contradicții între o decizie a curții 
constituționale şi o decizie a Înaltei curți de casație şi Justiție pronunțată 
în soluționarea recursului în interesul legii, ambele aplicabile într-o cauză 
dedusă judecății? Este evident că judecătorul se află în fața unei dileme 
insolubile şi supuse unei constrângeri care aduce atingere gravă independenței 
sale, deoarece indiferent ce soluție va pronunța ar fi pasibil de răspundere 
disciplinară pentru nerespectarea, după caz, fie a deciziei curții constituționale 
sau a deciziei Înaltei curți de casație şi Justiție. cu toate acestea, este 
necesar a relua, cel puțin din punct de vedere teoretic, unele aspecte privind 
constituționalitatea obligativității deciziilor pronunțate de instanța supremă 
în această procedură, având în vedere decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013 a 
curții constituționale1 prin care se soluționează clar raportul dintre deciziile 
pronunțate în recursul în interesul legii, iar pe de altă parte, deciziile curții 
constituționale.

pentru a încerca un răspuns la această problemă sunt necesare câteva 
precizări prealabile.

trebuie remarcat că nicio dispoziție legală în procedura controlului judiciar 
nu sancționează nerespectarea obligativității deciziilor instanței supreme 
pronunțate în recursul în interesul legii. numai pe cale de interpretare s-ar 
putea constata existența unei astfel de sancțiuni. În acest sens, avem în vedere 
dispozițiile art. 3859 alin. (1) pct. 171 c. pr. pen., potrivit cărora hotărârile sunt 
supuse casării, dacă sunt contrare legii sau atunci când prin hotărâre s-a făcut 
o greşită aplicare a legii. de menționat că aceste dispoziții au fost abrogate prin 
art. 1 pct. 185 din legea nr. 356/2006, însă prin decizia nr. 783/2009 curtea 
constituțională a declarat neconstituționale aceste reglementări. pentru tema 
noastră de cercetare prezintă interes argumentele instanței constituționale 
potrivit cărora art. 146 lit. d) din constituție nu exceptează de la controlul 
constituționalității dispozițiile legale de abrogare şi, în cazul constatării 
neconstituționalități lor, acestea îşi încetează efectele juridice în condițiile 
prevăzute de art. 147 alin. (1) din constituție, iar prevederile legale care au 
format obiectul abrogării continuă să producă efecte.

similar, în materie civilă nu există norme legale care să sancționeze în 
procedura controlului judiciar nerespectarea obligativității deciziilor instanței 
supreme pronunțate în interesul legii. pe cale de interpretare, s-ar putea deduce 
o astfel de sancțiune din reglementările art. 488 alin. (1) pct. 8 c. pr. civ.,  
ce instituie ca motiv de casare a hotărârii în recurs încălcarea ori aplicarea 
greşită a normelor de drept material. cu toate acestea, o astfel de interpretare 
a textelor de lege mai sus menționate este discutabilă, deoarece aşa cum s-a 
subliniat în literatura de specialitate, însăşi interpretarea instanței supreme va 
fi implicit pusă în discuție, ea putând fi eventual invocată doar ca argument 
în sprijinul motivului „legal” de casare. În orice caz, ea însăşi nu constituie un 
asemenea motiv2.

1 publicată în m. Of. nr. 350 din 13 iunie 2013.
2 i. deleanu, s. deleanu, Jurisprudenţa şi reverimentul jurisprudenţial, Ed. universul Juridic,  

bucureşti, 2013, pp. 92-94.
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un alt aspect pe care dorim să îl subliniem este acela că instanța supremă 
nu are legitimarea de a conferii normelor juridice forța unei interpretări 
autentice. O astfel de interpretare este de competența exclusivă a legiuitorului. 
În procedura recursului în interesul legii, Înalta curte de casație şi Justiție 
face o sinteză a hotărârilor pronunțate în legătură cu o anumită problemă 
de drept pronunțându-se asupra corectitudinii acesteia, conferind, totodată,  
„o dezlegare obligatorie” aspectelor de drept soluționate diferit de către 
instanțele judecătoreşti.3

constituționalitatea reglementărilor care consacră în materie penală 
şi civilă obligativitatea deciziilor pronunțate în procedura recursului în 
interesul legii a fost contestată atât în doctrină4 cât şi prin excepții de 
neconstituționalitate soluționate de curtea constituțională, în raport cu 
dispozițiile art. 124 alin. (3) din constituție, care instituie principiul supunerii 
judecătorului numai față de lege. curtea constituțională în jurisprudența sa în 
mod constant a statuat că dispozițiile normative care prevăd obligativitatea 
pentru instanțe a „dezlegărilor de drept” date de instanța supremă prin 
deciziile pronunțate în interesul legii sunt constituționale5. instanța noastră 
constituțională a reținut că: „principiul supunerii față de lege, potrivit art. 123  
alin. (2) din constituție [în prezent art. 124 alin. (3) n.n.] nu are şi nu poate să 
aibă semnificația aplicării diferite şi chiar contradictorii a aceleiaşi dispoziții 
legale în funcție exclusiv de subiectivitatea interpretării aparținând unor 
judecători diferiți”6. totodată s-a avut în vedere că: „Asigurarea caracterului 
unitar al practicii judecătoreşti este impusă şi de principiul constituțional al 
egalității cetățenilor în fața legii şi a autorităților publice,deci inclusiv în fața 
autorităților judecătoreşti,deoarece acest principiu ar fi grav afectat,dacă în 
aplicarea uneia şi aceleiaşi legi soluțiile instanțelor judecătoreşti ar fi diferite 
şi chiar contradictorii7. prezintă interes pentru tema noastră de cercetare şi 
argumentarea instanței constituționale potrivit căreia: „instituirea caracterului 
obligatoriu al dezlegărilor date problemelor de drept judecate pe calea recursului 
în interesul legii, nu face decât să dea eficiență rolului constituțional al Înaltei 
curți de casație şi Justiție,contribuind la consolidarea statului de drept8.

În opinia separată formulată la decizia nr. 221/2010 se susține că 
dispozițiile normative care instituie obligativitatea pentru instanțe a deciziilor 
pronunțate în interesul legii sunt contrare prevederilor art. 124 alin. (3) din 
constituție. Autorul opiniei separate subliniază: „În acest sens credem, că 

3 pentru dezvoltări a se vedea i. deleanu, s. delenau, op. cit., p. 95.
4 i. deleanu, Tratat de Procedură Civilă, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2007, p. 349; i. deleanu, 

s. deleanu, Jurisprudenţa şi reverimentul jurisprudenţial, Ed. universul Juridic, bucureşti, 2013, 
pp. 93-97.

5 A se vedea: decizia nr. 1014/2007 publicată în m. Of. nr. 816 din 29 noiembrie 2007, 
decizia nr. 928/2008 publicată în m. Of. nr. 706 din 17 octombrie 2008, decizia nr. 528/1997 
publicată în m. Of. nr. 90 din 26 februarie 1998, decizia nr. 221/2010 publicată în m. Of.  
nr. 270 din 26 aprilie 2010.

6 Op. cit., decizia nr. 528/1997.
7 Op. cit., decizia nr. 907/2007.
8 Op. cit., decizia nr. 221/2010.
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asigurarea interpretării unitare are semnificația luării măsurilor necesare pentru 
înțelegerea,interpretarea unitară a normei de către fiecare judecător, a literei 
şi spiritului acesteia şi nu oferirea/impunerea unei anumite soluții,interpretării 
într-un anumit sens. Judecătorul nu poate fi adus în situația de executant 
docil,în raport cu dezlegarea dată în soluționarea recursului în interesul legii.”9

curtea Europeană a drepturilor Omului admite rolul instanțelor supreme 
de a reglementa contradicțiile de jurisprudență însă nu se referă la posibilitatea 
impunerii unor anumite soluții10. În hotărârea pronunțată de către aceeaşi 
instanță, în cauza Boc contra României, la paragraful 49 se arată: „reunirea 
camerelor sau a secțiilor unei jurisdicții are ca scop să confere o autoritate 
specifică celor mai importante decizii de principiu pe care această jurisdicție 
este chemată să le adopte. Această autoritate (în sistemul instituțional judiciar 
român fiind Înalta curte de casație şi Justiție – n.n.) se impune celorlalte secții 
ale acestei jurisdicții şi jurisdicțiilor inferioare, fără însă a aduce atingere 
dreptului şi datoriilor de a examina în totală independență cazurile concrete 
ce le sunt supuse”.11

din analiza jurisprudenței curții constituționale, a doctrinei în materie, 
dar şi a reglementărilor din legea fundamentală, se poate conchide că nici un 
text constituțional nu prevede în mod clar obligativitatea deciziilor pronunțate 
de Înalta curte de casație şi Justiție în interesul legii. prin urmare, caracterul 
obligatoriu al acestor decizii pentru instanțele judecătoreşti nu este de natură 
constituțională. Obligativitatea este conferită exclusiv de reglementările 
speciale, la care am făcut referire din codul de procedură civilă şi, respectiv 
codul de procedură penală. Apreciem că este necesar a se realiza distincția 
între natura constituțională a recursului în interesul legii, iar pe de altă 
parte caracterul constituțional al obligativității deciziilor pronunțate pentru 
instanțele judecătoreşti.

caracterul obligatoriu al „dezlegărilor de drept” date de Înalta curte de 
casație şi Justiție nu poate fi considerat ca fiind echivalent cu obligativitatea 
normei de drept. prin urmare, judecătorul, în opera de interpretare şi aplicare 
a legii, va avea în vedere, în primul rând, reglementările cu caracter normativ, 
inclusiv cele constituționale şi, în subsidiar, interpretarea şi „dezlegarea de 
drept” conferite prin deciziile pronunțate în procedura recursului în interesul 
legii. Apreciem că dispozițiile procedurale care instituie caracterul obligatoriu al 
acestor decizii sunt constituționale în raport cu dispozițiile art. 124 alin. (3) din 
constituție, numai în măsura în care se interpretează că o astfel de obligație nu 
aduce atingere principiului constituțional potrivit căruia judecătorii trebuie să 
acorde prioritate şi să dea eficiență normelor de drept aplicabile în soluționarea 
cauzei şi numai în subsidiar deciziilor pronunțate în această procedură.

natura constituțională a recursului în interesul legii are două consecințe 
importante:

9 t. toader, Opinie separată la decizia nr. 221/2010.
10 cauza Zielinschi şi Pradal ş.a. împotriva Franţei. Hotârârea din 1999.
11 t. toader, Opinia separată la decizia nr. 221/2010 a curții constituționale.
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prima se referă la obligația legiuitorului de a reglementa în procedura 
civilă şi penală instrumentul juridic prin care Înalta curte de casație şi Justiție 
să îşi poată îndeplini atributul constituțional de a asigura interpretarea şi 
aplicarea unitară a legilor de către toate instanțele de judecată legiuitorul 
are la dispoziție două posibilități: prima ar fi să reglementeze competența 
exclusivă a instanței supreme de a soluționa toate recursurile şi cea de-a doua, 
procedură reglementată în prezent, a recursului în interesul legii. dispoziția 
constituțională cuprinsă în art. 126 alin. (3) din constituție reprezintă şi o 
garanție a legii fundamentale. dat fiind principiul conformității întregului 
drept cu normele constituționale, legiuitorul nu poate reglementa competența 
materială a instanței supreme fără să instituie şi instrumentul procedural prin 
care aceasta să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legilor de către toate 
instanțele judecătoreşti.

cea de-a doua consecință se referă la necesitatea conformității deciziilor 
pronunțate în această procedură cu normele constituționale. deciziile Înaltei 
curți de casație şi Justiție trebuie să se rezume strict la interpretarea legii. 
instanța supremă nu poate completa, modifica sau abroga norme cuprinse 
în lege. În caz contrar se încalcă principiul separației şi echilibrului puterilor 
în stat consacrat explicit de dispozițiile art. 1 alin. (4) din constituție, 
deoarece instanța a depăşit limitele puterii judecătoreşti şi s-ar manifesta ca 
o autoritate legiuitoare. regula conformității cu normele constituționale se 
referă şi la alte dispoziții din constituție. În acest sens curtea constituțională a 
statuat următoarele: „În exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 126 alin. (3)  
din constituție Înalta curte de casație şi Justiție are obligația de a 
asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanțele 
judecătoreşti,cu respectarea principiului fundamental al separației puterilor 
consacrat de art. 1 alin. (4) din constituția româniei. Înalta curte de casație 
şi de Justiție nu are competența constituțională să instituie, să modifice 
sau să abroge norme juridice cu putere de lege, ori să efectueze controlul 
de constituționalitate al acestora12. În acelaşi sens, menționăm şi decizia 
nr. 93/200013, în care instanța constituțională a reținut, printre altele, că 
dezlegarea dată de instanța supremă problemelor de drept este obligatorie 
pentru instanță. Având ca obiect promovarea unei corecte interpretări a 
normelor juridice în vigoare iar nu elaborarea unei noi norme, nu se poate 
considera că deciziile pronunțate de Înalta curte de casație şi Justiție, în 
asemenea recursuri, ar reprezenta o atribuție care vizează domeniul legiferării, 
situație în care textul amintit ar contraveni prevederilor art. 58 alin. (1) din 
constituție.

se pune problema dacă deciziile pronunțate de instanța supremă în această 
procedură sunt izvoare formale ale dreptului. În mod constant, în literatura de 
specialitate noțiunea de izvor al dreptului este definită ca fiind „formele de 

12 decizia nr. 838/2009, publicată în m. Of. nr. 461 din 3 iulie 2009.
13 publicată în m. Of. nr. 444 din 8 septembrie 2000.
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exprimare a normelor juridice care sunt determinate de modul de edictare sau 
sancționare a lor de către stat”14.

În opinia noastră, deciziile pronunțate de Înalta curte de casație şi Justiție 
nu pot fi izvoare ale dreptului deoarece nu pot conține norme de drept. de 
altfel, în sistemul nostru juridic jurisprudența nu este izvor formal al dreptului. 
În acest sens, curtea constituțională a precizat: „soluțiile interpretative date în 
recursul în interesul legii denumite «dezlegări de drept» nu pot fi considerate 
izvor de drept, în sensul obişnuit al acestui termen … Asemenea soluții 
interpretative, constante şi unitare, care nu privesc anumite părți şi nu au efect 
asupra soluțiilor anterior pronunțate ce au intrat în puterea lucrului judecat 
sunt invocate de doctrină ca precedent judiciar, fiind considerate de literatura 
juridică «izvoare secundare de drept» sau «izvoare interpretative»“15. trebuie 
să menționăm că, în literatura de specialitate, asemenea soluții interpretative 
sunt invocate ca „precedente judiciare”, fiind considerate „izvoare secundare 
de drept” sau „izvoare interpretative”. În raport cu cele arătate mai sus, ne 
exprimăm opinia că aceste decizi pot fi considerate ca surse ale dreptului, 
nu însă şi izvoare formale ale dreptului, opinie ce este în concordanță cu 
jurisprudența curții constituționale.

un alt aspect pe care îl analizăm se referă la momentul de la care deciziile 
pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii produc efecte juridice. 
potrivit dispozițiilor procedurale „deciziile se publică în monitorul Oficial al 
româniei – partea i, precum şi pe pagina de internet a Înaltei curți de casație 
şi Justiție. Acestea se aduc la cunoştința instanțelor şi de ministerul Justiției”. 
din interpretarea dispozițiilor legale rezultă că aceste decizii nu pot produce 
efecte juridice de la pronunțare iar efectele lor sunt numai pentru viitor. 
publicarea deciziilor pe pagina de internet a Înaltei curți de casație şi Justiție şi 
comunicarea lor instanțelor de către ministerul Justiției nu pot fi considerate 
ca momente de la care încep să producă efecte juridice deoarece legiuitorul nu 
a prevăzut în mod expres acest lucru şi, mai mult, nici unul dintre procedeele 
mai sus amintite nu au în prezent în dreptul român valoarea juridică a actului 
comunicării sau publicării. considerăm că momentul de la care deciziile 
pronunțate în procedura recursului în interesul legii produs efecte juridice este 
cel al publicării în monitorul Oficial. Această soluție este impusă de caracterul 
general obligatoriu al deciziilor, precum şi de calitatea lor de sursă a dreptului, 
ceea ce evident le diferențiază sub aspectul naturii juridice de alte categorii de 
hotărâri judecătoreşti.

noul cod de procedură civilă, prin art. 518, vine să clarifice, cel puțin 
în materie civilă, problema întinderii efectului deciziilor în interesul legii. 
reglementările normative menționează că: „decizia în interesul legii îşi 
încetează aplicabilitatea de la data modificării, abrogării sau constatării 

14 i. muraru, E.s. tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. i, Ed. c.H. beck, 
bucureşti, 2003, p. 26. pentru dezvoltări a se vedea şi r. motica, m. Gheorghe, Teoria generală 
a dreptului, Ed. Alma mater, timişoara, 1999; n. popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, 
bucureşti, 1999.

15 Op. cit., decizia nr. 907/2007.
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neconstituționalității dispoziției legale care a făcut obiectul interpretării”. 
codul de procedură penală în vigoare nu cuprinde astfel de reglementări şi prin 
urmare, în materie penală, rămâne deschisă problema aplicabilității deciziilor 
în interesul legii în ipoteza abrogării sau constatării neconstituționalității 
dispoziției legale care a făcut obiectul interpretării. Este necesar ca legiuitorul 
să intervină pentru a reglementa în mod similar acest aspect şi în ceea ce 
priveşte sfera justiției penale.

II. Garantarea supremaţiei Constituţiei prin controlul judecătoresc

supremația constituției exprimă poziția supraordonată a legii fundamentale 
atât în sistemul de drept, cât şi în tot sistemul social politic al fiecărei țări. 
În sens restrâns fundamentarea ştiințifică a supremației constituției rezultă 
din forma şi conținutul acesteia. supremația formală este exprimată de forța 
juridică superioară, de procedurile derogatorii față de dreptul comun privind 
adoptare şi modificarea normelor constituționale, iar supremația materială 
rezultă din specificul reglementărilor, din conținutul acestora, în special 
din faptul că, prin constituție, sunt stabilite premise şi reguli de organizare, 
funcționare şi atribuții ale autorităților publice.

conceptul de supremație a constituției nu poate fi însă redus la o 
semnificație formală şi materială. profesorul ioan muraru afirma că: 
„supremația constituției este o noțiune complexă în conținutul căreia se 
cuprind trăsături şi elemente (valori) politice şi juridice, care exprimă poziția 
supraordonată a constituției nu numai în sistemul de drept, ci în întregul sistem 
social-politic al unei țări”16. deci, supremația constituției reprezintă o calitate 
sau o trăsătură ce situează legea fundamentală în vârful instituțiilor politico-
juridice dintr-o societate organizată statal şi exprimă poziția supraordonată a 
acesteia, atât în sistemul de drept, cât şi în tot sistemul social politic.

una dintre consecințele juridice ale supremației constituției este necesara 
conformare a întregului drept cu normele legii fundamentale. dispozițiile art. 1 
alin. (5) din constituție stabilesc că, respectare supremației legii fundamentale 
este o obligație de natură constituțională. Această obligație revine fiecărui 
subiect de drept, dar în special autorităților statului. În mod obişnuit, 
nerespectarea constituției şi a supremației sale se manifestă prin adoptarea 
de acte normative contrare principiilor şi normelor constituționale. sfera 
dreptului nu se reduce însă la actele juridice cu caracter normativ. prin urmare, 
constituția şi supremația acesteia pot fi încălcate prin orice acte juridice ale 
unei autorități publice. Astfel, actele juridice emise cu exces de putere sau cele 
emise cu nerespectarea competenței materiale reglementate constituțional 
reprezintă unele din modalitățile prin care autoritățile publice pot încălca 
obligația stabilită de art. 1 alin. (5) din constituție. sancțiunea aplicabilă actelor 
juridice indiferent de caracterul acestora contrare constituției şi supremației 
acesteia nu poate fi decât nulitatea.

16 i. muraru, E.s. tănăsescu, Constituţia României – Comentariu pe articole, Ed. c.H. beck, 
bucureşti, 2009, p. 18.
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Există un sistem de garanții al respectării supremației constituției 
care, în opinia noastră, are două componente. O garanție specifică şi cea 
mai importantă este controlul de constituționalitate realizat de curtea 
constituțională. În acest sens, dispozițiile art. 142 alin. (1) prevăd în acest 
sens: „curtea constituțională este garantul supremației constituției”. cealaltă 
componentă a sistemului de garanții îl reprezintă controlul general al aplicării 
constituției realizat de autoritățile statului în baza şi în limitele competențelor 
materiale stabilite de lege.

controlul judecătoresc reprezintă o importantă modalitate de garantare 
a supremației legii fundamentale, deoarece prin natura atribuțiilor pe care 
le au instanțele judecătoreşti interpretează şi aplică legea, ceea ce implică 
şi obligația de a analiza conformitatea actelor juridice supuse controlului 
judecătoresc cu normele constituției.

doctrina şi jurisprudența recentă în materie analizează competența 
instanțelor judecătoreşti de a verifica unele acte juridice sub aspectul 
conformității cu normele constituționale17. un act juridic neconstituțional este 
un act emis cu exces de putere.

neconstituționalitatea unui act juridic poate fi constată de către o instanță 
de judecată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1.  instanța să îşi exercite atribuțiile în limitele competenței prevăzute de 
lege;

2.  actul juridic poate fi individual sau normativ, poate avea un caracter 
obligatoriu ori facultativ;

3.  să nu existe în cauză competența exclusivă a curții constituționale de a 
se pronunța asupra constituționalității actului juridic;

4.  soluționarea cauzei să depindă de actul juridic ce este criticat pentru 
neconstituționalitate;

5.  să existe o motivație pertinentă, suficientă şi rezonabilă a instanței 
privind neconstituționalitatea actului juridic.

În cazul îndeplinirii cumulative a acestor condiții nu sunt depăşite limitele 
atribuțiilor instanțelor judecătoreşti, ci, dimpotrivă, se aplică principiul 
supremației constituției şi se dă eficiență rolului judecătorului de a aplica şi 
interpreta corect legea. O astfel de soluție este justificată şi în raport cu rolul 
judecătorului în statul de drept: acela de a interpreta şi aplica legea18.

realizarea acestei misiuni constituționale, deosebit de importante şi dificile 
în acelaşi timp, impune judecătorului să aplice legea respectând principiul 
supremației constituției, prin urmare de a controla constituționalitatea actelor 
juridice care formează obiectul litigiului dedus judecății sau care se aplică 

17 pentru dezvoltări a se vedea: m. Andreescu, Competenţa instanţelor judecătoreşti de a 
cenzura actele juridice neconstituţionale, curierul Judiciar nr. 3/2009.

18 potrivit dispozițiilor art. 124 alin. (1) din constituție, „Justiția se înfăptuieşte în 
numele legii”. totodată, legiuitorul constituant precizează în art. 126 alin. (3) din constituție 
că „Înalta curte de casație şi Justiție asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii”. prin 
urmare, şi celelalte instanțe inferioare în grad au rolul de a interpreta şi aplica legea, potrivit 
competențelor stabilite.
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soluționării cauzei. Aplicarea actelor juridice se realizează de judecător ținând 
cont de forța lor juridică şi cu respectarea principiului supremației constituției. 
În acest sens trebuie menționate şi dispozițiile art. 4 alin. (1) din legea  
nr. 303/200419 care obligă magistrații ca, prin întreaga lor activitate, să asigure 
supremația legii.

O altă problemă este aceea de a şti care sunt soluțiile pe care instanțele 
judecătoreşti le pot pronunța, cu respectarea condițiilor mai sus arătate, atunci 
când constată neconstituționalitatea unui act juridic. pot exista două situații:

Într-o primă ipoteză, instanțele pot fi învestite direct cu verificarea 
legalității unui act juridic, aşa cum este cazul instanțelor de contencios 
administrativ. În acest caz, instanțele judecătoreşti pot constata prin hotărâre 
nulitatea absolută a actelor juridice, pe motiv de neconstituționalitate. cealaltă 
situație are în vedere ipoteza în care instanțele nu sunt învestite în mod 
nemijlocit cu verificarea actului juridic criticat pentru neconstituționalitate, dar 
acel act juridic se aplică în soluționarea cauzei dedusă judecății. În acest caz, 
instanțele nu mai pot dispune anularea actului juridic neconstituțional, însă nu 
îl vor mai aplica pentru soluționarea cauzei.

III. Controlul constituţionalităţii deciziilor pronunţate în procedura 
recursului în interesul legii

Este necesar a observa care sunt limitele controlului de constituționalitate 
în raport cu deciziile pronunțate de instanța supremă în procedura recursului 
în interesul legii. pentru jurisprudența anterioară a curții constituționale 
prezintă interes decizia nr. 854/201120. curtea constituțională constată că, 
„în ce priveşte critica dispozițiilor unei decizii pronunțate într-un recurs în 
interesul legii nu poate constitui obiect al excepției de neconstituționalitate, 
fiind din această perspectivă, inadmisibilă, deoarece instanța de contencios 
constituțional, în acord cu prevederile art. 146 din legea fundamentală, nu 
are competența de a cenzura constituționalitatea hotărârilor judecătoreşti, 
indiferent că sunt pronunțate în dezlegarea unor pricini de drept comun ori 
în vederea interpretării şi aplicării unitare a legii”.instanța constituțională a 
precizat că o decizie pronunțată în interesul legii nu poate constitui obiect al 
cenzurii instanței de contencios constituțional21.

cu toate acestea, aceeaşi instanță constată: „Împrejurarea că printr-o 
decizie pronunțată într-un recurs în interesul legii se dă unui text legal o 
anumită interpretare nu este de natură a fi convertită într-un fine de neprimire 
care să oblige curtea ca, în pofida rolului său de garant al supremației 
constituției, să nu mai analizeze textul în cauză, în interpretarea dată de 
instanța supremă”22.

19 republicată în m. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005.
20 publicată în m. Of. nr. 672 din 21 septembrie 2011.
21 decizia nr. 409 din 4 noiembrie 2003, publicată în m. Of. nr. 848 din 27 noiembrie 2003.
22 decizia nr. 8 din 18 ianuarie 2011, publicată în m. Of. nr. 186 din 17 martie 2011.
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mai înainte de a ne referi şi la jurisprudența recentă a instanței noastre 
constituționale în această materie, considerăm că este oportun temei noastre 
de cercetare să subliniem pe scurt natura raporturilor dintre deciziile curții 
constituționale şi deciziile Înaltei curți de casație şi Justiție, pronunțate în interesul 
legii23. O primă notă distinctivă este cu privire la efectele celor două categorii de 
decizii: deciziile curții constituționale sunt „general obligatorii”, prin urmare nu 
numai pentru instanțele judecătoreşti şi inclusiv pentru instanța supremă, dar şi 
pentru orice al subiect de drept. spre deosebire, deciziile Înaltei curți de casație şi 
Justiție pronunțate în procedura recursului în interesul legii sunt obligatorii numai 
pentru instanțele judecătoreşti. un alt aspect care diferențiază cele două categorii 
de acte juridice îl reprezintă natura diferită a litigiilor care sunt soluționate. deciziile 
curții constituționale sunt pronunțate pentru a soluționa un litigiu constituțional 
şi au ca obiect verificarea şi analiza conformității sau nu a normelor juridice 
examinate cu legea Fundamentală. deciziile instanței supreme sunt date exclusiv 
în scopul interpretării şi aplicării unitare a legii de către instanțele judecătoreşti şi 
privesc conformitatea sau nu a practicii instanțelor judecătoreşti cu sensul autentic 
al prevederilor legale examinate.

decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013 a curții constituționale, la care am făcut 
referire mai sus, reprezintă în opinia noastră un reviriment juridic în privința 
jurisprudenței curți constituționale, având ca obiect raportul dintre deciziile 
acestei instanțe iar, pe de altă parte, deciziile Înaltei curți de casație şi Justiție 
pronunțate în interesul legii, precum şi reconsiderarea competenței instanței 
constituționale de a cenzura sub aspectul constituționalității aceste decizii.

din considerentele deciziei la care am făcut referire rezultă că instanța 
constituțională a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 4145 alin. (4) c. pr. pen. Autorii excepției de neconstituționalitate 
consideră că textul criticat este neconstituțional, deoarece instituie caracterul 
obligatoriu al dezlegărilor date problemelor de drept, judecate de Înalta curte 
de casație şi Justiție pe calea recursului în interesul legii, şi în acest fel sunt 
încălcate prevederile din constituție privind separația şi echilibrul puterilor în 
stat, egalitatea în fața legii, accesul liber la justiție şi nu în ultimul rând rolul 
parlamentului de unică autoritate legiuitoare.

În concret, autorii sesizării curții constituționale au în vedere decizia 
nr. 8/2010 pronunțată de Înalta curte de casație şi Justiție, în procedura 
recursul în interesul legii, prin care s-a admis recursul declarat de procurorul 
general al parchetului de pe lângă Înalta curte de casație şi Justiție cu privire 
la consecințele deciziei curții constituționale nr. 62/2007 asupra activității 
dispozițiilor art. 205, 206 şi 207 c. pen. instanța supremă a stabilit că: „normele 
de incriminare a insultei şi calomniei cuprinse în art. 205 şi 206 c. pen., precum 
şi prevederile art. 207 c. pen. privind proba verității, abrogată prin dispozițiile 
art. 1 pct. 56 din legea nr. 278/2006, dispoziții declarate neconstituționale prin 
decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a curții constituționale, nu sunt în vigoare”.

la finalul unei ample şi pertinente argumentări, curtea constituțională 
admite excepția de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile  

23 pentru dezvoltări a se vedea i. deleanu, s. deleanu, op. cit., pp. 97-98.
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art. 4145 alin. (4) c. pr. pen. şi constată că „dezlegarea dată problemelor de 
drept, judecate prin decizia Înaltei curți de casație şi Justiție – secțiile unite  
nr. 8 din 18 octombrie 2010…este neconstituțională, contravenind prevederilor 
art. 1 alin. (3), (4) şi (5), ale art. 126 alin. (3), ale art. 142 alin. (1) şi ale  
art. 147 alin. (1) şi (4) din constituție, precum şi deciziei curții constituționale 
nr. 62 din 18 ianuarie 2007”. În susținerea acestei soluții curtea reține că se 
impune sancționarea oricărei interpretări a dispozițiilor normative criticate 
pentru neconstituționalitate ce reglementează obligativitatea dezlegărilor 
date problemelor de drept pe calea recursului în interesul legii, în sensul că ar 
oferii instanțe supreme posibilitatea ca, pe această cale, în temeiul unei norme 
infraconstituționale să dea dezlegări obligatorii care contravin constituției şi 
deciziilor curții constituționale.

decizia nr. 206/2013 a instanței constituționale prezintă importanță 
teoretică şi practică pentru mai multe aspecte, din care menționăm:

1. curtea constituțională se declară competentă a se pronunța în ceea ce 
priveşte constituționalitatea deciziilor pronunțate de Înalta curte de casație şi 
Justiție în procedura recursului în interesul legii, fapt ce schimbă jurisprudența 
anterioară a instanței constituționale. Apreciem că soluția este corectă chiar 
dacă nici legea Fundamentală şi nici legea specială de organizare a curții 
constituționale nu prevăd în mod expres o astfel de competență materială. baza 
legală o constituie faptul că orice act juridic de interpretare a unei norme juridice, 
mai ales când este vorba de o decizie obligatorie a unei instanțe judecătoreşti, 
nu poate fi disociat de norma juridică interpretată. În consecință, curtea 
constituțională pronunțându-se asupra constituționalității dispozițiilor legale 
care instituie obligativitatea deciziilor pronunțate în recursul în interesul legii are 
competența de a examina în concret orice decizie a Înaltei curți de casație şi 
Justiție, care conferă o interpretare unui text de lege şi stabileşte o dezlegare 
de drept obligatorie pentru instanțele judecătoreşti. nu mai există un „fine de 
neprimire” în situația în care autorul unei excepții de neconstituționalitate invocă 
chiar neconstituționalitatea unei decizii pronunțate de Înalta curte de casație şi 
Justiție în procedura recursului în interesul legii.

2. curtea constituțională clarifică raporturile existente între deciziile 
acestei instanțe, iar pe de altă parte, deciziile pronunțate de Înalta curte de 
casație şi Justiție. interpretarea conferită textelor de lege infraconstituționale 
şi dezlegările de drept obligatorii ale instanței supreme nu pot contravenii nici 
constituției şi nici deciziilor curții constituționale.

3. Apreciem că se deschide o nouă posibilitate de sesizare a curții 
constituționale în procedura excepției de neconstituționalitate. Astfel 
participanții la procesele civile sau penale respectiv instanța, din oficiu, pot 
sesiza curtea constituțională cu o excepție de neconstituționalitate având ca 
obiect reglementările normative din codul de procedură penală şi, sau codul 
de procedură civilă, privitoare la obligativitatea dezlegărilor de drept date în 
recursul în interesul legii, însă cu referire concretă la o decizie a Înaltei curți de 
casație şi Justiție în procedura recursului în interesul legii, dacă se apreciază că 
prin dezlegările de drept obligatorii se contravine normelor constituționale sau 
deciziilor curților constituționale.
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4. Această decizie, în opinia noastră, este un argument pentru a legitima 
competența instanțelor judecătoreşti de drept comun de a examina 
constituționalitatea unor acte juridice, altele decât cele care constituie obiectul 
exclusiv al competenței materiale al curții constituționale.

incontestabil controlul judecătoresc se constituie ca o modalitate 
de garantare a supremației constituției, fapt subliniat şi în literatura de 
specialitate24. Aplicând principiul supremației constituției, o instanță de 
judecată are competența de a examina şi constituționalitatea unei decizii 
pronunțată în procedura recursului în interesul legii, în situația în care decizia 
se aplică în speța dedusă judecății25. cu toate acestea, competența instanțelor 
judecătoreşti în materie este limitată. În situația în care judecătorul constată, în 
cadrul unei proceduri civile sau penale, ca o decizie pronunțată în soluționarea 
unui recurs în interesul legii nu este constituțională, nu va putea să o anuleze, ci 
are posibilitatea de a nu da eficiență juridică deciziei în cauza dedusă judecății.

În raport cu cele arătate mai sus, judecătorul are posibilitatea sesizării 
curții constituționale, pentru a se constata neconstituționalitatea unei 
decizii pronunțate în interesul legii, desigur invocând şi dispozițiile normative 
care instituie obligativitatea acestor decizii sau,după caz, deciziile curții 
constituționale încălcate prin dezlegările de drept obligatorii. Este evident 
că în ipoteza în care, în condițiile pe care le-am menționat, deduse din 
conținutul deciziei nr. 206 din 2013, curtea constituțională poate constata 
neconstituționalitatea unei astfel de decizii. de menționat că decizia instanței 
constituționale fiind general obligatorie are drept consecință încetarea 
efectelor deciziei Înaltei curți de casație şi Justiție pentru toate instanțele 
judecătoreşti şi nu numai pentru speța dedusă concret judecății.

În concepția legiuitorului constituant român controlul de constituționalitate 
realizat de curtea constituțională are ca obiect numai legea ca act juridic al 
parlamentului sau actele normative cu o forță juridică egală cu a legii. În legătură 
cu acest aspect în doctrină se susține că problema controlului constituționalității 
nu se pune în aceeaşi termeni pentru actele juridice cu caracter administrativ 
sau actele juridice ale instanțelor judecătoreşti. controlul legalității şi implicit 
al constituționalității actelor juridice emise de autoritățile administrate sau 
de instanțele judecătoreşti se efectuează în cadrul controlului judiciar, potrivit 
competenței materiale a instanțelor judecătoreşti26.

O astfel de realitate juridică, care este stabilită de normele constituției, 
lasă în afara controlului de legalitate şi implicit de constituționalitate categorii 
de acte juridice importante. Avem în vedere deciziile pronunțate de Înalta curte 
de casație şi Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii. Aşa cum am 
arătat mai sus deciziile pronunțate de instanța supremă în această procedură, 
prin soluțiile adoptate pot fi neconstituționale cel puțin prin depăşirea limitelor 
puterii judecătoreşti. neconstituționalitatea acestor acte juridice ar putea 

24 i. muraru, E.s. tănăsescu, op. cit., vol. i, p. 68; m. Andreescu, F. mitrofan, Drept 
constituţional. Teoria generală, Ed. universității din piteşti, 2006, p. 61.

25 A se vedea decizia nr. 398/r/2008 a curții de Apel piteşti (nepublicată).
26 i. muraru, E.s. tănăsescu, op. cit., vol. i, p. 68.
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consta şi în restrângerea nejustificată a exercitării unor drepturi şi libertăți 
fundamentale consacrate şi garantate de constituție sau prin încălcarea unor 
decizii ale curții constituționale.

lipsa controlului de constituționalitate prin intermediul curții 
constituționale asupra deciziilor pronunțate în procedura recursului în interesul 
legii este de natură să permită excesul de putere în activitatea instanței 
supreme cu consecințe grave pentru respectarea cerințelor statului de drept, a 
drepturilor şi libertăților fundamentale a cetățenilor.

Există şi alte categorii de acte juridice care nu numai că nu fac obiectul 
controlului de constituționalitate al curții constituționale dar sunt şi exceptate 
de la controlul judiciar. potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (6) din constituție şi a 
art. 5 din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, nu pot forma obiectul 
controlului judecătoresc actele care privesc raporturile cu parlamentul, precum 
şi actele de comandament cu caracter militar. Această problemă necesită o 
analiză aparte. În acest cadru subliniem numai faptul că realitatea contemporană 
a demonstrat existența unor acte juridice ale executivului în raporturile cu 
parlamentul de natură să încalce grav litera şi spiritul constituției. controlul 
parlamentar asupra acestor acte nu este suficient pentru a garanta supremația 
constituției şi cerințele democrației şi statului de drept.

pentru tema noastră de cercetare este important să subliniem faptul că 
există constituții care prevăd competența instanțelor constituționale de 
a exercita controlul de constituționalitate şi asupra altor categorii de acte 
juridice individuale sau normative şi nu numai asupra legilor.

Astfel, instanța constituțională din belgia este competentă să exercite 
controlul la sesizarea unei jurisdicții asupra respectării regulilor de repartizare 
a competențelor între autoritățile statului. tribunalul constituțional German 
are competența de a exercita controlul ulterior concret asupra unor acte 
judiciare sau administrative la sesizarea instanței sau la sesizarea directă a 
cetățenilor, pe calea recursului constituțional. similar, constituția spaniei din 
1978 prevede competența instanței constituționale ca, pe calea recursului de 
amparo, să verifice constituționalitate unor hotărâri judecătoreşti definitive. 
Edificator este şi exemplul ungariei, țară în care curtea constituțională exercită 
controlul a posteriori abstract sau concret asupra actelor delegate şi asupra 
actelor ministeriale.

toate aceste argumente ne îndreptățesc să susținem propunerea de lege 
ferenda ca în perspectiva unei revizuiri a constituției să se prevadă competența 
curții constituționale de a exercita controlul de constituționalitate asupra 
deciziilor pronunțate de Înalta curte de casație şi Justiție în procedura recursului 
în interesul legii şi asupra actelor juridice exceptate de la controlul judecătoresc.

subiecții de drept care ar putea sesiza instanța constituțională într-o astfel 
de procedură pot fi: procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta curte 
de casație şi Justiție, Avocatul poporului şi instanțele judecătoreşti.
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ideea analizei acestei particularități a managementului public vine din 
realități teoretice şi practice care ne spun în mod argumentat cât de dificil 
este astăzi pentru liderii de organizații publice să fie eficienți atât sub aspectul 
conducerii (având în centru procesul decizional) cât şi sub acela al administrării 
(în principal a resurselor) treburilor publice. cu cât urcăm pe diferitele trepte 
ale guvernării multinivel cu atât mai uşor putem observa tendința de disociere 
între actele de guvernământ şi cele de gestionare a fenomenului administrativ 
iar multitudinea de noi teorii din acest domeniu, aparținând diferitelor ştiințe 
sociale, nu face parcă decât să sporească sentimentele „schizofrenice” de care 
sunt cuprinşi liderii organizațiilor publice. ca „portar vigilent al cetății, imaginat 
cu două fețe opuse, una privind înainte, alta înapoi”1, zeitatea romană ianus 
simbolizează suficient de bine atât dilema liderilor administrativi (ca existență 
a unor alternative ce-i poate pune în încurcătură) cât şi eventualul sindrom 
managerial (ca simptom caracteristic în situații de stres decizional). ideea s-a 
putut decanta cu prilejul unor manifestări ştiințifice organizate de societatea 
Academică de Ştiințe Administrative în cadrul cărora s-au prezentat aspectele 
contradictorii ale guvernării rezultate din insuficientele delimitări conceptuale2 
sau influențele interdisciplinare asupra eficacității administrative3.

Aprofundând cercetarea acestei inevitabile dedublări de personalitate 
a funcționarului public de conducere sau gestionare a fenomenelor 
administrative constatăm că, departe de a fi nouă, problema respectivă are 
rădăcini adânci în ştiința dreptului public, una din manifestările sale cele 
mai cunoscute fiind teoria actelor de guvernământ. specialiştii în drept 
administrativ cunosc originile şi consecințele disputei dintre paul negulescu şi 
Anibal teodorescu la începutul secolului XX asupra acestui subiect; în timp ce 
primul susținea teoria necesității sau a ilegalității, cel de-al doilea era adeptul 
teoriei legalității actelor de guvernământ, prin fixarea unui criteriu pozitiv după 
care acestea pot fi deosebite de celelalte acte administrative4. de fapt, aceasta 
era o dispută ştiințifică europeană dacă avem în vedere teoriile deja existente, 

1 Dicţionar Enciclopedic, vol. iii, Ed. Enciclopedică, bucureşti, 1999, p. 144.
2 i. dragoman, Turnul Babel al guvernării multinivel, în Administraţia şi puterea politică, 

Ed.comunicare.ro, 2013, p. 159.
3 i. dragoman, Administraţie publică inteligentă, în Academic Journal of law and Governance 

no. 1/2013, p. 81.
4 A. teodorescu, O nouă concepţiune a actelor de guvernământ, teoria legalităţii, Extras 

din revista critică de drept, legislație şi Jurisprudență, tipografia „Amarul General”, bucureşti, 
1910, citată după Personalitatea şi opera lui Anibal Teodorescu, Ed. universității naționale de 
Apărare „carol i”, bucureşti, 2006, pp. 142-146.
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cum ar fi: teoria actului de guvernământ ca act politic, conform căreia acesta 
izvorăşte din necesități politice, iar politica nu are criterii sigure şi stabile; teoria 
actelor de guvernământ după scopul lor, bazându-se în Franța pe mobilul 
politic al acestora, izvorât din rațiune de stat sau din stare de asediu; teoria 
actelor de guvernământ după natura lor, actele respective fiind o manifestare 
a funcțiunii guvernamentale deosebită de cea administrativă, în care s-ar 
putea include actele prin care şeful statului întreține relații cu parlamentul, 
măsurile extraordinare de ordine publică, actele diplomatice (tratatele) pentru 
siguranța externă a statului, faptele de război; teoria constituționalității actelor 
de guvernământ, prin care puterea executivă este divizată în guvern (emițător 
de acte de guvernământ) şi administrație (emițătoare de acte administrative); 
teoria forței majore a lui moreau ca mobil al actelor de guvernare; teoria 
actelor politice a lui duguit, după care actele de guvernământ nici n-ar fi acte 
juridice.

la nivelul de atunci al doctrinei şi practicii de drept administrativ, distincția 
între actele de guvernământ şi cele de gestiune era făcută în special pentru 
precizarea regimului juridic aplicabil celor două categorii de acte, observându-se  
că actele de guvernământ sunt o categorie de acte administrative care scapă 
în unele țări (Franța, italia) controlului exercitat de tribunalele de contencios 
administrativ, fără a fi însă confundate, datorită dimensiunii, cu actele 
guvernului sau actele făcute de guvern în general. prezentând raportul dintre 
lege şi realitatea socială pe care încearcă s-o normeze, corifeii din acea vreme ai 
dreptului public considerau că statul îşi îndeplineşte funcțiile prin intermediul 
organelor puterii legiuitoare şi executive5, exprimându-şi comanda prin lege 
care reprezintă manifestarea efectivă a voinței care învesteşte statul cu 
autoritatea de conducere supremă față de indivizii ce-l compun; fiind destinată 
a cârmui relațiile dintre indivizi sau dintre indivizi şi stat, legea, elaborată de 
organul legislativ trebuie să fie aplicată tot timpul, în acest proces permanent 
intervenind autoritatea executivă, care face regulamente în aplicarea legii, 
regulamente cu caracter la fel de general şi obligatoriu ca şi legea, o adevărată 
putere legislativă specifică a autorității administrative. de altfel, se consideră 
pe bună dreptate că între diferitele puteri ale statului nu există o separație 
absolută care să le facă inamice una alteia ci relații de cooperare, control 
şi interdependență6. ca autoritate administrativă, statul are de îndeplinit 
în viața socială a indivizilor o serie de atribuții esențiale (organizarea şi 
întreținerea armatei, a poliției, justiției, salubrității publice, construirea căilor 
de comunicație şi executarea marilor lucrări de utilitate publică), alături de 
care trebuie să adăugăm atribuțiile sale facultative (instrucția publică, asistența 
socială, protecția agriculturii, industriei şi comerțului etc.) iar dreptul specific 

5 Autorii de atunci aveau o concepție bipartită a separației puterilor în stat, una fiind 
cea legislativă iar cealaltă de executare a legii, aceasta din urmă divizând organul executiv în 
subfuncția judecătorească (aplicarea legii în conflictele dintre particulari, inclusiv statul ca 
persoană morală) şi subfuncția administrativă, celălalt dezmembrământ al organului executiv 
(aplicarea legii în conflictele dintre particulari şi stat ca putere publică).

6 c. dissescu, Drept constituţional, bucureşti, 1915.
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acestor atribuții evoluează ca orice instituție umană, dezvoltându-se astfel şi 
intervenția statului în tot mai multe domenii ale vieții cetățenilor.

În acest sens, în acord cu doctrina europeană din care se inspiră, teoria 
actelor de guvernământ considera că acestea existaseră dintotdeauna, izvorând 
la început dintr-o necesitate politică, pentru ca în secolul al XiX-lea ele să aibă o 
existență reală fundamentată pe dreptul autorității administrative ca în anumite 
împrejurări să aibă competența să elaboreze anumite acte a căror oportunitate 
doar ea însăşi o poate aprecia, acte legale dar discreționare dintr-un  
anumit punct de vedere deoarece erau sustrase contenciosului administrativ 
astfel încât nu puteau da dreptul la daune pentru cel vătămat fiindcă altfel 
puterea executivă nu şi-ar mai putea aduce la îndeplinire funcțiile sale. totuşi, 
actele de guvernământ, bazate pe autoritatea executivă, rămâneau supuse 
controlului politic al parlamentului care prin funcțiile sale specifice le putea 
dezaproba ori valida. teza actelor administrative de autoritate şi, respectiv, 
de gestiune a fost larg răspândită în literatura juridică europeană a perioadei 
interbelice şi n-a fost abandonată definitiv în doctrina actuală occidentală; 
în românia, n-am avut parte de aceeaşi continuitate, după instaurarea 
dictaturii comuniste căutându-se noi explicații pentru apropierea de politică 
a actelor administrative de autoritate şi existența de sine stătătoare a actelor 
administrative de gestiune, regretatul profesor A. iorgovan considerând că 
dincolo de aspectul controlului judecătoresc putem vorbi la fel de bine de 
acte administrative, punând accentul pe ideea activității evocând actele ce 
realizează administrația publică dar şi de acte de drept administrativ subliniind 
ideea regimului juridic aplicabil, definind actul administrativ ca fiind acea formă 
juridică principală a activității organelor administrației publice, care constă 
într-o manifestare unilaterală şi expresă de voință de a da naştere, a modifica 
sau a stinge drepturi şi obligații în realizarea puterii publice, sub controlul 
principal de legalitate al instanțelor judecătoreşti7. cu toate acestea, distincția 
între actele de autoritate guvernamentală şi cele de gestiune ale organelor 
administrației publice rămâne de actualitate, chiar legea nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ exceptându-le pe primele de la controlul 
judecătoresc chiar dacă nu le denumeşte ca atare.

distincția dintre actele de autoritate şi cele de gestiune ale organului puterii 
executive este importantă pentru demonstrația dilemei în care se pot afla 
adesea funcționarii publici care trebuie să posede cunoştințe şi abilități atât din 
domeniul managementului cât şi al administrării afacerilor publice. În acelaşi 
timp, ea este relativă dacă avem în vedere că cele două aspecte se împletesc în 
realitate, liderii de organizații publice făcând adesea atât acte decizionale cât 
şi acte de gestiune. Aşa este cazul preşedinților de instanțe judiciare, obligați 
prin natura funcției şi atribuțiilor specifice să efectueze atât acte specifice 
puterii judecătoreşti de care aparțin dar şi acte de administrare a justiției, la 
fel punându-se problema în ceea ce priveşte administrația puterii legiuitoare. 
Şi în cadrul executivului, managementul presupune adesea situația de a ne afla 

7 A. iorgovan, Tratat de drept administrativ, ed. a iii-a, vol. ii, Ed. All beck, bucureşti, 2002, 
pp. 20-29.
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în fața alternativei de a accentua fie aspecte de comandă propriu-zisă, fie pe 
acelea de gestionare a treburilor curente. complexul lui ianus apare atunci când 
ambele funcțiuni, aceea de autoritate şi aceea de administrație sunt executate 
de aceeaşi persoană, fără a avea organe specializate în cele două domenii 
diferite de conducere, aşa cum se întâmplă în cazul unui doctor manager 
de spital ori al unui profesor director de şcoală. În realitate, diferența dintre 
exercitarea autorității sau a gestiunii publice are conotații diferite în funcție 
de nivelul de realizare al acestora în mod practic, la nivel strategic, operațional 
sau tactic, exemplul conducerii militare fiind deosebit de elocvent din acest 
punct de vedere.

Într-adevăr, autoritățile militare sunt permanent puse în situația de a 
încheia diferite acte cu un regim juridic aplicabil diferit; astfel, o ordonanță 
militară emisă în stare de asediu reprezintă un act administrativ de comandă 
realizat într-un regim de putere publică, pe când oferta de achiziționare a 
unor bunuri sau eliberarea unor autorizații ar putea fi şi acte realizate într-un 
regim de drept civil ori comercial, inclusiv într-un teatru de război. specificul 
activității militare şi obligația îndeplinirii misiunilor încredințate serviciului 
public al apărării naționale face ca în timp de criză şi război să prevaleze actele 
juridice care au un caracter net de drept administrativ şi, în măsura în care 
legea dispune, acestora li se aplică regimul de putere. În schimb, în timp de 
pace, activitatea autorităților militare se aseamănă foarte mult cu aceea a 
oricărui organ administrativ şi, în consecință, prevalează actele juridice care 
nu realizează în mod necesar puterea publică. distincția între aceste categorii 
deferite de acte juridice ale autorităților militare este evidentă dacă avem în 
vedere responsabilitatea acestora în elaborarea şi urmărirea realizării efectelor 
actelor respective în scopul îndeplinirii interesului public al apărării naționale. 
În plus, la nivelele inferioare ale ierarhiei militare, executarea ordinelor primite 
însemnă săvârşirea în special a faptelor şi operațiunilor materiale care, izvorâte 
dintr-o comandă superioară, au de asemenea un caracter de administrație 
publică. sensul pe care îl dăm noțiunii de act juridic al autorităților militare se 
referă atât la actele de comandă (de autoritate) cât şi la actele administrative 
propriu-zise, de gestiune8.

studiind evoluția reglementării comandamentului şi administrației în 
legislația militară şi de drept militar comparat, sesizăm fără mari eforturi că 
avem de a face cu aspecte particulare ale acestora în sens funcțional şi în sens 
instituțional. În sens funcțional, indiferent de treapta ierarhică, militarii s-au 
confruntat atât cu aspecte decizionale cât şi cu probleme stricte de gestiune, 
ceea ce înseamnă existența dintotdeauna a complexului lui ianus, situație pe 
care astăzi o regăsim la nivelele tactice ale comenzii; în sens instituțional, mai 
ales la nivelul strategic al comandamentului militar, funcțiile de decizie s-au 
separat de cele de gestiune prin apariția structurilor specializate de logistică. 
În regulamentul din 1863 al comandamentului militar existau nu numai 
norme privind „comandamentul general al trupelor” dar şi referitoare la relația 
acestuia cu intendența militară ca organism special înființat şi format din 

8 i. dragoman, Actele autorităţilor militare, Ed. lumina lex, bucureşti, 2003, p. 120.
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funcționari însărcinați cu supravegherea tuturor sarcinilor administrative ale 
armatei sub autoritatea ministrului secretar de stat de la ministerul de resbel 
„voind mai cu seamă a asigura economia de cheltuieli, buna întrebuințare 
a fondurilor şi bunul trai al soldaților”9. legea asupra comandamentelor 
armatei din 1881 stipula că statul major îl ajută pe comandant în luarea 
deciziilor de comandament, în responsabilitatea comandanților găsindu-se  
şi administrația corpurilor lor (până la nivel de brigadă şi garnizoană). iar 
legea asupra administrației armatei din 1882 adopta un sistem organizat şi 
complex al gestiunii problemelor militare, stabilind că principiul fundamental 
al organizării administrației militare (intendența) se referea la faptul că 
direcțiunea nu ia parte la actele gestiunii pe care o dirijează iar controlul nu 
ia parte nici la direcțiune, nici la gestiune, fiind subordonat direct ministerului. 
În 1883 vine rândul elaborării legii asupra serviciului de stat major, ca ajutor 
al comandantului în conducerea armatei pe teatrele de război şi operații, 
definitivându-se astfel delimitările dintre comanda şi gestionarea problemelor 
militare atât sub aspect funcțional cât şi instituțional.

complexul lui ianus în activitatea militară decurge astfel din împletirea 
atribuțiilor şi activităţilor de comandament şi administraţie militară la toate 
nivelurile de organizare militară, chiar dacă astăzi, uneori, unii nu reuşesc să 
distingă liniile de separație dintre ele, mai ales la nivel tactic, unde comanda 
şi gestiunea administrativă se exercită de aceeaşi persoană. Încă în perioada 
antebelică, doctrina de drept administrativ atrăgea atenția că era „o erezie 
desconsiderarea problemelor de drept administrativ „ în condițiile în care 
comanda trebuia să fie pe acelaşi plan cu administrația10. Această contopire 
a comenzii cu administrația a fost relevată şi de dreptul militar comparat, un 
studiu din 1977 fiind sugestiv intitulat „Administratorul militar – o profesie 
neapreciată”, propunând măsuri de revigorare a intendenței militare în scopul 
îmbunătățirii dirijării, coordonării şi controlării diverselor organe administrative 
de armată prin pregătirea de contracte, bugete, organizarea învățământului, 
achizițiilor, logisticii, salarizării, personalului, pregătirea proiectelor de lege, 
consilierea financiară sau juridică, organizarea contabilității sau supravegherea 
recuperării prejudiciilor11. la fel, un alt studiu publicat în revista de drept 
militar şi dreptul războiului în 1975, subliniază că misiunea generală a 
intendenței militare este de a asigura satisfacerea nevoilor personalului 
armatei (combatanților) în timp de pace şi război, ea având un dublu rol 
şi anume acela de aprovizionare (subzistență) precum şi de administrare 
(generală şi a corpurilor de trupă), în ultimii ani existând preocupări pentru 
o administrație modernă şi operațională după modelul „managementului” 
aplicat în întreprinderile private, dar şi pentru descentralizarea competențelor 
şi responsabilităților12.

9 monitorul Oastei nr. 55/1863.
10 V. chiru, Drept administrativ militar, Ed. curierul Justiției militare, sibiu, 1936, pp. 3-8.
11 revue de droit penal militaire et de droit de la Guerre no. XVi-2-3/1997, p. 378.
12 revue de droit penal militaire et de droit de la Guerre no. XV-1-2/1976, p. 235.



79

dacă administrația militară este subordonată principiului unității de 
comandă şi acțiune, materializat în sloganul „cine comandă şi administrează”, 
atunci complexul lui ianus în acest domeniu reprezintă o problemă structurală 
cu care ne vom confrunta întotdeauna, la fel ca şi în alte domenii ale guvernării. 
Aşa se face că actele normative specifice din domeniul militar reglementează 
conducerea operațională atât sub aspectul comenzii, care au mai pregnant 
caracterele unui act de comandament cu caracter militar, cât şi sub aspect 
administrativ, care ar putea fi supusă controlului judiciar.

Astfel, doctrina Forțelor terestre stabileşte în art. 0210 că în forțele terestre 
comanda se manifestă în domeniul operațional şi administrativ.

Comanda operaţională reprezintă totalitatea activităților şi măsurilor 
care vizează planificarea, organizarea şi conducerea operațiilor militare în 
concordanță cu normele de drept intern şi internațional în vigoare, cu legile 
luptei armate, cu procedurile şi standardele operaționale stabilite şi se exercită 
în scopul conducerii grupării de forțe necesare pentru desfăşurarea operațiilor 
în situații de criză sau război.

Comanda administrativă este definită la rândul ei de acelaşi document 
ca reprezentând ansamblul activităților şi măsurilor întreprinse pentru 
implementarea politicilor privind resursele umane şi materiale pentru 
pregătirea de luptă şi activitățile specifice vieții militare a întregului personal, 
pentru desfăşurarea pregătirii comandamentului, instruirii forțelor şi 
învățământului militar, pentru organizarea ridicării graduale a capacității de 
luptă a structurilor forțelor terestre şi trecerea lor de la starea de pace la starea 
de război prin mobilizare, pentru punerea la dispoziția comandamentelor 
operaționale a forțelor şi mijloacelor necesare de către autoritățile abilitate, 
pentru planificarea şi conducerea acțiunilor militare, de regulă, cu forțe şi 
mijloace la dispoziție dar şi a altor activități cu implicații teritoriale în zonele 
de dislocare şi de responsabilitate, precum şi pentru elaborarea sau participarea 
la inițierea şi elaborarea actelor normative specifice cu privire la gestionarea 
forțelor.

concluziile ce le putem desprinde din definițiile anterioare se referă la 
faptul că actul de conducere militară nu mai este astăzi nici la nivel operațional 
nici administrativ o expresie a unei puteri discreționare a autorităților militare 
decât în măsura în care legislația stabileşte competențe şi responsabilități de 
apărare națională, că în cadrul coalițiilor şi alianțelor militare există forme 
particulare de comandă internațională operațională şi administrativă, bazate 
pe interoperabilitate, compatibilitate şi standardizare militară şi, în sfârşit, că 
avem în continuare de a face cu complexul lui ianus în guvernarea securității 
naționale şi colective din moment ce comanda forțelor presupune în mod 
inerent atât aspecte decizionale cât şi de gestiune.

pe de altă parte, doctrina Forțelor terestre, care conține reguli similare 
pentru forțele navale ori aeriene, distinge între comanda exercitată la nivel 
strategic, operativ şi tactic. Astfel, la nivel strategic, comanda operațională se 
exercită la pace, criză şi război de statul major General prin centrul Operațional 
de conducere militară, centrul național de conducere militară şi, respectiv, 
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comandamentul militar strategic, în timp ce comanda administrativă se 
exercită direct de statul major General. La nivel operativ, comanda operațională 
se exercită de comandamentul Forțelor terestre sau comandamentul 
Operațional Întrunit, iar cea administrativă de statul major al Forțelor terestre. 
La nivel tactic, comanda operațională împreună cu ce administrativă este 
responsabilitatea comandamentelor operaționale de tip divizie, brigadă, şi 
de comenzile de unități şi subunități, ceea ce înseamnă că sindromul ianus se 
manifestă în special la nivel tactic. menționăm că în viziunea actelor normative 
specifice din domeniul militar, comanda e autoritatea care e învestită într-o 
persoană pentru a influența evenimente şi a da ordine subordonaților, 
reprezentând o activitate care exprimă forță, specific umană, şi care implică 
autoritate şi responsabilitate, la toate nivelurile comanda militară fiind arta 
construirii deciziei pentru îndeplinirea misiunilor cu eficacitate13.

precizările făcute asupra comenzii în armată ar putea fi valabile şi pentru 
guvernare în general ori pentru managementul şi gestiunea altor servicii publice 
administrative. studiile de administrație publică demonstrează cu argumente 
pertinente că eficacitatea politicilor şi serviciilor guvernamentale depind 
atât de decizia asupra scopurilor de îndeplinit în favoarea societății cât şi de 
gestionarea mijloacelor avute la dispoziție, pe această bază constituindu-se  
atât ideea de bună guvernare cât şi complexul lui ianus, eficiența fiind 
maximizarea realizării scopurilor prin utilizarea unor mijloace limitate14; în 
acelaşi timp, suntem avertizați că, drept rezultat al utilizării ca simbol politic, 
termenul de eficiență managerială a dobândit o arie largă de înțelesuri, inclusiv 
conotații etice, pentru mulți, dacă nu pentru toți oamenii din societatea 
noastră, ea fiind un simbol cu o valoare pozitivă, ceea ce creează dificultăți 
în actul guvernamental şi în administrarea serviciilor publice administrative 
deoarece în dorința de a da curs aşteptărilor tot mai înalte ale publicului, 
guvernanții şi administratorii vor fi atenți nu numai la luarea celor mai bune 
decizii în procesul de conducere dar şi, mai ales, la gestionarea implementării 
acestora.

În suA, dilema discernerii diferențelor dintre conducere şi administrație 
s-a bucurat de o analiză atentă de câteva decenii, prin 1975 conducerea fiind 
asociată cu niveluri ale interacțiunii politice şi sociale, sens în care liderii 
erau cei care modelau elemente din societate la un nivel instituțional iar 
administratorii îndeplineau sarcinile grele, pământeşti, dar necesare ale unui 
birocrat şi ale universului tehnic care ține organizația în mişcare zi de zi15.  
se poate considera că sindromul lui ianus intervine tocmai din încercarea de a 
uni personalitatea liderului şi calitățile administratorului în aceeaşi ființă, ceea 
ce reprezintă un ideal, poate al fel de dificil de atins ca idealul bunei guvernări 
şi al bunei administrări.

13 Art. 0601-0603 din doctrina Armatei româniei, 2012, p. 116.
14 H.A. simon, V.A. thompson, d.W. smithburg, Administraţia publică, Ed. cartier, 

bucureşti, 2003, pp. 655-657.
15 n. Henry, Administraţie publică şi afaceri publice, Ed. cartier, bucureşti, 2005, pp. 322-324.



81

de altfel, tot în suA,încă în anii ’60 ai secolului trecut s-a avut în vedere 
o atitudine mai mult pragmatică decât idealistă şi s-au făcut eforturi pentru 
a asocia ceea ce fac liderii cu ceea ce fac administratorii astfel încât să-i pună 
în legătură cu nivelul ierarhic organizațional potrivit, indiferent ed natura 
serviciului public (justiție, sănătate, securitate, ordine, mediu, educație etc.).  
s-a considerat că la vârf sunt necesari lideri care să organizeze luând 
decizii politice şi strategice de mare amploare (iar îndeplinirea acestei 
responsabilități cere nu numai cunoştințe vaste cât şi talent), la nivelurile de 
mijloc ale organizației, managerii acționează prin interpolare şi interpretare 
a directivelor strategice, explicându-le şi întregului personal al organizației 
(ceea ce impune calități de relaționare cu oamenii), în timp ce la baza 
organizaţională, administratorii se ocupă de organizație în sensul realizării 
scopurilor prin mijloacele la dispoziție (ceea ce implică, mai ales, cunoştințe 
tehnice). Această viziune asupra guvernării se aseamănă cu nivelurile 
strategice, operative şi tactice din ştiința şi arta militară şi ar putea fi cheia 
diminuării efectelor negative ale complexului lui ianus printr-o apreciere 
nouă a rolurilor complementare ale conducerii şi administrației în guvernare 
şi prin recunoaşterea importanței lor egale în succesul oricărui serviciu public 
administrativ.

Într-adevăr, în condițiile în care fiecare sistem de acțiune presupune 
atât o decizie asupra a ceea ce e de făcut cât şi organizarea, gestionarea şi 
controlarea direcției stabilite, putem fi de acord că, în linii generale conducerea 
se ocupă în special cu schimbarea în timp ce administrația cu confruntarea cu 
complexitatea, ceea ce înseamnă că în perioadele de criză ne apare ca fiind 
mai importantă conducerea, în timp ce între crize administrația este esențială; 
aşa se face că o armată pentru vreme de pace poate supraviețui cu o bună 
administrație din vârful până în baza ierarhiei dar la război are nevoie de un 
comandament profesionist la toate nivelurile, chiar dacă asta reprezintă mai 
mult o chestiune de artă decât de ştiință militară. Oricum, buna guvernare 
înseamnă şi buna administrare, ceea ce ar putea însemna nevoia de a accepta 
egalitatea dintre conducere şi gestiune în asigurarea eficacității serviciilor 
publice ca eventual remediu împotriva eventualelor consecințe negative ale 
complexului lui ianus. nu trebuie uitat că termenii avuți în vedere au o valoare 
relativă în practica guvernării, ceea ce ne-ar putea conduce la sistemul uE 
al complexei guvernanțe multinivel16, în care vocile actorilor decizionali şi 
gestionari de afaceri publice şi private, internaționali, supranaționali, regionali 
şi locali se regăsesc pentru a forma, eventual, un alt complex al lui ianus.

16 Amănunte în c. raiu, Guvernanţă în loc de guvernare, în Foreign policy, iulie-august 
2013, pp. 38-39.
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1. secolul XXi ne-a obligat pe toți trăitorii conştienți ai săi să ne gândim 
în permanență la mai multe probleme dificil de rezolvat, din mai multe sfere 
sociale şi economice.

În acelaşi timp, trebuie să remarcăm un aspect neplăcut, dar real privindu-
le pe acestea: le analizăm concomitent, dar de cele mai multe ori nu avem 
soluții nici măcar pentru una, deoarece marile diferențe de viziune asupra 
societății pe care le au majoritatea oamenilor nu permit realizarea unui acord 
minim asupra unei voințe comune de rezolvare a crizelor.

de fapt, aceste diferențe de viziune sunt consecința creşterii dimensiunii 
accesului la educație şi informație, pentru că astăzi sistemele de educație 
organizate de stat au pretenția – şi aşa şi trebuie să fie – să afirme că absolvenții 
ciclului complet de instrucție publică (având deci diplomă de absolvire a 
studiilor universitare de lungă durată) sunt capabili să performeze profesional, 
fiind în acelaşi timp cetățeni responsabili, capabili să deceleze marile tendințe 
de transformare socială. Acest lucru se mai poate exprima şi sub forma: a 
parcurge integral ciclul de instrucție te face capabil să îți câştigi pâinea mai 
albă, dar şi să înțelegi unde „merge” societatea.

Or, dacă această afirmație ar (putea) fi integral adevărată, ar însemna că 
există sau trebuie să existe un corp comun de discipline, cu orientare socială, 
pentru fiecare ciclu de studii, ceea ce ar conduce la o anumită uniformizare 
– chiar dezirabilă – a cunoştințelor în această sferă de activitate umană. dar 
întrebarea care apare este aceasta: chiar aşa este în realitate?

consecințele unui răspuns pozitiv sunt imense, deoarece s-ar putea 
prezuma că orice absolvent de studii superioare de lungă durată ar fi capabil să 
gândească (cu idei şi rezultate bune; fără să aducem în discuție diferențele de 
viziune) pentru o societate, iar cel care nu a absolvit astfel de studii ar trebui să 
îşi vadă îngrădit accesul la poziții care ar conduce la exercitarea de autoritate 
publică asupra mai multor oameni.

practic, este una dintre dilemele pe care le pune cu acuitate acest secol XXi:  
dacă există probleme majore, greu de surmontat, se mai poate accepta 
acea concepție specifică secolului XX privitoare la implicarea cetățenilor în 
gestionarea treburilor propriei comunități naționale?

realitatea este însă una sumbră: ciclurile de studii şi implicit disciplinele 
sunt organizate în aşa fel încât să se specializeze elevul/studentul pentru ceva, 
dar această formare profesională exclude în mare măsură societatea şi nevoile 
sale.
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mai concret, tânărului de astăzi – şi de ieri, din păcate – nu i se mai cere să 
gândească şi pentru societate, luată în ansamblu, ci pentru el, familia sa şi – la 
nivel maxim – pentru compania în care lucrează. practic, schema organizării 
sociale contemporane exclude cumva omul, văzut acum doar ca parte 
componentă a unui sistem organizat de cineva: sistemul social este considerat 
întotdeauna „perfectibil”, dar cum să se perfecționeze şi mai ales după ce 
criterii să o facă, nu este adus la cunoştința prea multora.

2. Această asocializare a omului este de fapt consecința lipsei de educație 
în această direcție: faptul că în ultimii ani anumite anomalii devin cumva regulă 
a comportamentului deviant1 este doar consecința faptului că oamenilor li 
se şterge cumva ideea de responsabilitate socială a faptelor lor, singura care 
rămâne fiind răspunderea individuală a faptelor. Astfel, dacă violezi prin 
comportamentul tău morala publică – chiar dacă nu ai încălcat normele 
juridice de drept penal sau administrativ – este o chestiune care se poate 
tolera, în virtutea autonomiei individuale şi a libertății de gândire, fără să se 
mai analizeze consecințele faptelor sub aspectul întregului sistem social (cum 
educăm copiii şi tinerii, ce mai este tabu pentru societate etc.).

toate aceste probleme sunt în fapt lipsa de educație civică şi juridică, iar nu de 
mentalitate. chiar dacă o astfel de afirmație surprinde, trebuie să observăm că un 
stat şi o societate puternică şi sănătoasă se bazează pe cunoaşterea şi înțelegerea 
temeinică a constituției şi a moralei (aşa cum o are fiecare stat). Faptul că în sec. 
XiX şi o parte a secolului XX exista o materie şcolară numită morală2 (dispărută în 
1946) avea o anumită consecință sub aspectul sănătății sociale.

un argument în plus este dat de faptul că i.l. caragiale, în vestitul său text 
„lanțul slăbiciunilor” prezintă situația unui om care intervine pentru corectarea 
unei note la materia „morală”, prin aceasta subliniindu-se legătura puternică între 
morală şi calitatea educației. după cum se vedea în text, nepromovarea acestei 
materii atrăgea repetenția, iar o soluție mai bună nu credem că ar putea exista în 
situația în care se încalcă aceste norme morale. numai că repetenția aceasta ar 
trebui să fie şi din drepturile social-politice, deoarece acestea nu trebuie să fie un 
atribut obligatoriu al faptul că un tânăr a împlinit o anumită vârstă.

3. drepturile social-politice sunt mult mai mult decât un atribut obligatoriu 
al unei anumite vârste, ele sunt de fapt expresia cetățeniei, care este definită în 
toate cursurile de drept constituțional ca o expresie a legăturii politico-juridice 
(subln. n.) între stat şi resortisanții săi.

Or, trebuie să înțelegem că această legătură nu are aceeaşi intensitate, 
raportat la fiecare persoană în parte. tocmai de aceea există instituția 

1 Fiecare perioadă a omenirii are parte de devianță, dar diferită. spre exemplu, consumul 
de droguri – şi tot ceea ce urma – la începutul secolului XX se baza pe opiu, morfină şi alte 
droguri uşoare. secolul XXi este unul al drogurilor înalt sintetizate chimic, cu proprietăți 
diferite, care creează dependență mai rapidă şi efecte sociale mai largi, în temeiul acțiunilor 
întreprinse pentru procurarea acestora.

2 Este important de făcut analiza comparativă a materiilor de studiu la ciclul pre-liceal 
(primar şi gimnazial, când în mare măsură se formează caracterul unui copil) în funcție de 
regimurile politice; anumite concluzii se impun în urma realizării acestei operațiuni.
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renunțării la cetățenie, ea nefiind de fapt – în mult prea multe cazuri – decât 
consecința slăbirii legăturii social-politice dintre stat şi cetățeanul său, care are 
efecte juridice.

Faptul că există violarea moralei publice – care este şi ea expresia existenței 
unei societăți închegate, ce a izbutit să îşi constituie un stat – determină din 
nou scăderea nivelului legăturii dintre stat şi cetățeni. Or, toate aceste fapte 
trebuie să fie pedepsite cumva şi nu se poate considera că aceeaşi persoană 
care încalcă morala publică (mai ales dacă o face în mod constant) poate fi 
şi un foarte bun cetățean, model pentru tineri şi copii, bun de folosit drept 
exemplu pentru educarea acestora.

reprezentantul națiunii şi/sau comunității trebuie să fie cu adevărat un 
reper moral şi profesional, pentru că el reprezintă legătura cea mai directă 
dintre stat şi instituțiile publice – văzute ca expresie a existenței statului şi 
voinței sale – şi cetățeni. la baza acestei relații complexe dintre stat, instituțiile 
publice şi cetățeni stă încrederea ultimilor în instituții, deoarece statul este 
văzut ca o entitate abstractă, dar obiectivată prin instituții. În această 
paradigmă, conducătorii incompetenți ai instituțiilor atrag pierderi de încredere 
nu doar între cetățeni şi instituția în cauză, ci şi între cetățeni şi întregul sistem 
administrativ. Or, cum sistemul administrativ, luat ca întreg, este expresia 
statului şi a puterii sale instituite, rezultatul final este previzibil. de aceea, se 
impune o mai mare restricționare a omului politic, astfel încât acesta să nu 
mai vadă poziția superioară ca un drept, ci mai degrabă ca obligație supremă.

problema drepturilor prea largi ale cetățenilor, fără ca aceştia să ofere un 
contraechivalent statului şi societății care le-a oferit prin intermediul legii 
fundamentale, este una largă şi destul de sensibilă.

4. cu toate acestea, în contextul abundenței de informație de astăzi, apare 
o problemă: pentru ca un om să performeze astăzi, el este nevoit nu doar 
să studieze şi să se informeze, ci şi să reziste cu succes valului de informații 
disponibile, păstrându-şi mintea limpede.

În acelaşi timp, este evident că a conduce astăzi o societate (stat sau 
colectivitate locală) presupune din nou abundența de informații, ceea ce 
iarăşi reclamă o minte limpede şi un nivel ridicat de educație, mai întâi pentru 
a înțelege ce se întâmplă, iar mai apoi pentru a gestiona la un nivel ridicat 
situațiile curente.

În lipsa acestui nivel ridicat de educație, conducătorii fac greşeli, care se 
repercutează grav la adresa funcționării eficace a instituțiilor publice şi private, 
colectivităților locale şi statului, ceea ce duce la pierderi greu de recuperat – 
sau chiar imposibil de acoperit.

Or, în lipsa responsabilității sociale – sau când aceasta este scăzută – 
conducătorii nu ajung să fie traşi la răspundere pentru faptele lor decât prin 
intermediul normelor de drept penal, care sancționează încălcările grave ale legii.

totuşi, legalitatea – aspect fundamental al vieții sociale – nu este suficientă 
pentru asigurarea prosperității unei țări.

prima caracteristică apără societatea de excese, în realitate, deoarece 
deasupra liniei legalității se realizează majoritatea actelor şi faptelor juridice. 
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dar faptul că un act administrativ corespunde criteriilor legale nu înseamnă 
apriori că el este şi oportun, că este cel mai potrivit raportat la situațiile de 
drept sau de fapt, precum şi faptul că o altă persoană ce ar exercita funcția 
în cauză, în baza unei pregătiri academice mai bune, nu ar putea să-şi 
îndeplinească mandatul mai bine, eliminând mai rapid anumite probleme ce 
apar întotdeauna când este mai scăzuta calitatea conducerii.

concret, problematica recrutării este fundamentală în secolul XXi, când 
dimensiunea situațiilor cu potențial de risc este din ce în ce mai mare. Astfel, 
din această direcție, vom regăsi două întrebări care trebuie să îşi găsească 
răspuns:

–  care este nivelul minim de studii şi cunoştințe necesare pentru 
exercitarea unei funcții de demnitate publică, deoarece lipsa acestora 
atrage carențe în exercitarea mandatului, cu multe ale consecințe?

–  mandatul reprezentativ ar trebui introdus, ca o formă mai largă de 
control a demnitarilor, pe care să o poată exercita cetățenii?

5. referitor la prima întrebare, trebuie să observăm existența unei tendințe 
specifice unei societăți fără morală sau cu un nivel foarte scăzut al acesteia.

Astfel, pentru funcționarii publici sunt prevăzute mai multe cerințe, sub 
raportul studiilor pe care trebuie să le fi absolvit în vederea ocupării funcției 
publice, ceea ce naşte prezumția relativă a calității activității acestora (şi a 
moralității, deoarece instrucția publică nu are ca interes crearea de persoane 
imorale sau amorale).

Aceste condiții sunt absente pentru cei care doresc să candideze pentru 
o funcție de demnitate publică, condițiile generale stabilite pentru a avea 
drept de vot fiind aproape identice cu cele care stabilesc cine poate îndeplini o 
demnitate publică.

Apare totuşi întrebarea: dacă există o discrepanță între nivelul de pregătire 
al demnitarului şi cel al funcționarilor publici (de regulă, în defavoarea 
primului), ce va înțelege cel mai puțin pregătit, deoarece exercitarea funcției 
nu presupune doar „management”, ci şi asumarea răspunderii pentru actele 
juridice emise3.

lipsa de cunoştințe de limbi străine, carențele de exprimare verbală şi în 
scris fac ca demnitarii – mai ales la nivelul administrației rurale – să nu fie 
efectiv capabili să înțeleagă anumite probleme, or să nu poată prezenta corect 
ceea ce înțeleg şi ceea ce vor să facă. Or, în momentul crizei economice, dreptul 
la inițiativă socială pe care îl are un demnitar – considerat nu doar liderul 
comunității, ci şi om care trebuie să scoată din necaz colectivitatea – trebuie 
exercitat cu maximă diligență, ceea ce presupune o conduită foarte activă, în 
care inclusiv asumarea de riscuri economice şi legale îşi are locul.

situația economică de astăzi a mai multor state şi colectivități locale nu 
este una pozitivă, datoriile publice crescând iar numărul locurilor de muncă 

3 A se vedea mai multe mențiuni în presă, necontrazise de la nivelul oficial, potrivit 
cărora ministrul finanțelor nu are niciun rol real în alcătuirea bugetului de stat, acesta neavând 
putere efectivă în fața secretarului de stat care conduce de mai mulți această activitate.
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fiind în scădere, cu şomaj în creştere – mai ales la nivelul tinerilor, care nu îşi 
văd prea multe speranțe îndeplinindu-se nici măcar la nivel minim4.

din acest tip de tablou economic dificil nu se poate ieşi doar prin efortul 
operatorilor privați şi al cetățenilor, administrația publică şi titularii puterii de 
a administra fiind obligați să acționeze în sensul sporirii forței economice a 
întregii națiuni.

constituția româniei, în art. 47 alin. (1) prevede că statul e obligat să ia 
măsuri de dezvoltare economică; de asemenea, în art. 135 alin. (2) lit. a) teza 
a iii-a se statuează obligația statului de a asigura crearea cadrului favorabil 
pentru valorificarea tuturor factorilor de producție, iar art. 135 alin. (2) lit. f) 
adaugă obligația privind crearea condițiilor necesare pentru creşterea calității 
vieții.

toate aceste trei dispoziții obligă nu doar entitățile abstracte, ci şi 
conducătorii instituțiilor care exprimă voința politico-juridică a titularilor 
puterii de a administra.

Or, exercitarea acestor obligații trebuie să se facă întocmai unui bonus 
pater familias: mutatis mutandis, atât la nivelul conducerii administrative şi 
economice a colectivităților aferente, cât şi la nivelul funcționarilor publici.

totuşi, pentru ca să existe o funcționare coerentă şi eficace a instituțiilor 
publice cu atribuții în această direcție (dezvoltare economică), este necesară 
coordonarea dintre conducătorii acestora şi funcționarii publici care trebuie să 
ducă la îndeplinire voința primilor.

dar dacă nu se realizează această armonizare, vina nu trebuie căutată 
mai ales la nivelul executiv de aplicare, ci la cel executiv de decizie, deoarece 
carențele primului nivel se pot îndrepta, sancționa sau chiar elimina total sau 
parțial de către al doilea. pentru deficiențele de activitate ale superiorilor nu 
trebuie învinuit personalul cu statut juridic inferior, deoarece competența de 
decizie le aparține primilor.

Or, în situația în care conducătorii de instituții publice nu corespund 
profesional, nu trebuie să învinuim doar numirea politică a acestor, ci faptul 
că liderii politici selectează doar obedienți pentru funcțiile de conducere din 
administrație. iar obedienți sunt doar cei slabi pregătiți, deoarece îşi cunosc 
limitele profesionale sau morale. Omul bine pregătit profesional poate fi moral 
sau amoral, dar în primul caz dacă este obedient înseamnă că este condiționat 
de ceva5, iar dacă este amoral – obediența sa înseamnă un preț.

Astfel, trebuie să dăm fiecăruia ce este al său: funcționarii publici 
incompetenți îşi au rolul lor important în perturbarea gravă a activității 
unui organ administrativ, în sensul pe care doctrina şi jurisprudența îl dau 

4 În spania şi Grecia şomajul în rândul tinerilor depăşeşte 50%.
5 trebuie să observăm că în multe localități de mai mică dimensiune, instituțiile publice 

reprezintă principalii angajatori pe plan local, iar funcționarii devin slabi, doar ştiind acest 
fapt. de aici, o anumită tendință a conducătorilor de instituții publice din aceste localități de 
a fi mici tirani locali.
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acestei sintagme, dar de la nivelul de vârf apar problemele, aspect sesizat de 
înțelepciunea populară de mulți ani6.

6. nivelul de studii posibil de a fi întâlnit la nivelul administrației (atât 
funcții de demnitate şi conducere, cât şi la nivel inferior) diferă, în funcție de 
dimensiunea localității şi a posibilităților economice ale acesteia, precum şi de 
nivelul de retribuire a personalului. În localitățile sărace potențialul de găsire a 
oamenilor cu studii temeinic făcute este mult mai redus, deoarece dacă acestea 
erau într-adevăr valoroase, puțini dintre cei care le-au realizat ar fi rămas acolo, 
aspirând la un loc de muncă şi remunerație adecvate pregătirii lor.

trebuie făcută o distincție între a avea diplomă de absolvire de studii 
superioare de lungă durată şi performanța în ceea ce priveşte dobândirea şi 
folosirea cunoştințelor.

Explozia numărului de universități după 1990 a dus la o creştere 
extraordinară a cetățenilor români cu diplomă de licență. cu toate acestea, 
calitatea studiilor lor lasă mult de dorit, ceea ce presupune că obligativitatea 
condiției de studii este necesară, dar nu suficientă pentru reuşita îmbunătățirii 
calității activității administrației publice româneşti.

de aceea, considerăm că pentru creşterea calității activității administrației 
este necesar să se prevadă în legislația noastră ca orice persoană care doreşte 
să îndeplinească funcții de demnitate publică sau de conducere în orice 
instituție publică sau finanțată parțial de la bugetul de stat să îndeplinească 
cumulativ două condiții:

a)  Existența diplomei de absolvire a studiilor superioare de lungă durată;
b)  promovarea cu nota minim 7 a unui examen de competență 

administrativă generală. Examenul va cuprinde o probă de cunoaştere 
a dispozițiilor constituționale, o probă de cunoaştere a dispozițiilor 
generale de drept administrativ, precum şi o probă de cunoaştere a 
unei limbi străine. Examenul nu trebuie să fie grilă, să fie organizat o 
dată la 3 ani, iar locul de susținere să fie în câteva centre universitare 
regionale. dispoziția trebuie să se aplice şi aleşilor care îşi exercită 
mandatul, urmând ca nepromovarea examenului să atragă de drept 
încetarea mandatului. cu atât mai mult, celor ce vor dori să candideze 
pentru orice funcție de demnitate publică națională sau locală condiția 
promovării examenului trebuie să li se aplice.

7. O problemă specială este dată de locul includerii acestor dispoziții.
reglementarea sistemului electoral este prevăzută de art. 73 alin. (3) lit. a) 

teza i al constituției româniei ca urmând a fi făcută prin lege organică.
cu toate acestea, fiind notorie calitatea parlamentarilor români din 

ultimii ani – un regres continuu şi vizibil, inclusiv ei înşişi fiind convinşi de 
aceasta – considerăm că locul acestei reglementări este necesar să fie în legea 
fundamentală, pentru a evita modificări ulterioare, realizate la presiunea 
politicienilor ce nu ar putea îndeplini condițiile precizate, eliminându-se sau 

6 nu mai adâncim dezvoltarea acestei probleme, ea fiind de esența altor ştiințe, altele 
decât cea a dreptului.
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transformându-se într-o dispoziție lipsită de sens, o idee ce deriva din aplicarea 
teoriei elitelor.

Astfel, se impune modificarea art. 37 din constituție, prin adăugarea a două 
noi alineate, nr. 3 şi nr. 4, cu următorul conținut:

„(3) candidații trebuie să aibă diplomă de absolvire a studiilor superioare 
de lungă durată şi să promoveze, cu nota minim 7, un examen de competență 
administrativă generală. Examenul va fi național, o dată la 3 ani, şi va cuprinde 
o probă de cunoaştere a dispozițiilor constituționale, o probă de cunoaştere a 
dispozițiilor generale de drept administrativ, precum şi o probă de cunoaştere 
a unei limbi străine.

(4) dispozițiile prevăzute de art. 37 alin. (3) se vor aplica şi cetățenilor care 
doresc să îndeplinească o funcție de demnitate publică sau de conducere în 
instituțiile publice sau instituțiile finanțate integral sau parțial de la bugetul 
de stat.”

ideea de a prevedea această reglementare la nivel constituțional nu este 
exagerată şi nici nu încalcă drepturile fundamentale le cetățenilor.

Astfel, pentru prima aserțiune relevăm doar un aspect al constituției 
confederației Elvețiene, care în art. 108 reglementează producția, circulația 
şi consumul de alcool, iar în art. 109 legea fundamentală elvețiană dispune 
– într-o reglementare mai largă decât a art. 108 – asupra jocurilor de noroc. 
Ambele dispoziții se referă la morala publică, mai mult decât la morala privată! 
după cum vedem, reglementarea şi protejarea moralei publice aduce statului 
un câştig mare, inclusiv în bani.

Or, dacă aceste dispoziții nu sunt neapărat un model – deşi ar trebui să 
fie, ele sunt însă cu siguranță un reper. dacă instituții sociale precum alcoolul 
şi jocurile de noroc şi-au găsit consacrare constituțională, cu atât mai mult 
reglementarea condițiilor juridice privind exercitarea conducerii statului şi a 
administrației îşi merită locul în legea fundamentală.

8. În ceea ce priveşte încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, 
acest lucru nu s-ar întâmpla, pentru următoarele argumente:

a)  nimeni nu poate interzice unui stat, în virtutea drepturilor sale regaliene, 
să impună condiții de exercitare şi promovare la un nivel superior al 
intereselor sale;

b)  dispozițiile art. 1 alin. (3) din constituția noastră fac referire la dreptate, 
ca valoare supremă a statului român. ne întrebăm dacă este drept ca 
o funcție de demnitate publică să fie îndeplinită de o persoană fără un 
nivel ridicat de cunoştințe, în raport de cerințele impuse funcționarilor, 
pentru că în această situație s-ar încălca principiul egalității, prevăzut 
de art. 16 al legii fundamentale. mai mult, dispozițiile art. 16 mai sus-
amintit precizează că discriminările nu sunt admise în fața legii. s-ar 
putea pune întrebarea: prevederea condițiilor de studii şi a examenelor 
reprezintă o discriminare? răspunsul este negativ, în mod evident, 
deoarece accesul la învățătură este neîngrădit, în condițiile art. 32 din 
constituție. nimănui nu îi este îngrădit dreptul de a studia, acest lucru 
se poate face şi la seral, fără frecvență, inclusiv la o vârstă mai înaintată. 
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condiția cea mai importantă este aceea a promovării examenului, care 
este unul de competență generală, fără a face distincție între cei care vor 
trebui să îl susțină;

c)  dispozițiile art. 4 alin. (1) din constituția româniei precizează că statul 
are ca fundament unitatea poporului şi solidaritatea cetățenilor săi. Este 
dificil de crezut că oamenii care au studiat temeinic se vor considera 
solidari şi uniți cu conducători semianalfabeți politic, economic şi/sau 
funcționali, ştiind că dreptul lor de vot a fost contrabalansat de numărul 
celor care au studiat mai puțin, şi care au votat „unul de-al lor”. Această 
problemă apare cu mai multă acuitate, deoarece în vremuri grele li se 
cer cele mai mari eforturi nu celor ce abia ştiu să scrie, ci celor ce, prin 
cunoştințele lor, pot trage după ei părți din societate, conducând-o pe 
aceasta spre mai bine;

d)  dispozițiile art. 47 alin. (1) din constituție precizează obligația statului 
de a lua măsuri privind dezvoltarea economică, de natură a conduce la 
prosperitatea cetățenilor. Or, aceste măsuri de dezvoltare economică 
presupun cunoştințe economice şi juridice de un anumit nivel, fie 
şi numai pentru minima înțelegere a realităților zilei în societatea 
globalizată a sec. XXi. Aceste cunoştințe nu se dobândesc fără studii, 
oricât ar dori să minimalizeze altcineva această realitate;

e)  dispozițiile art. 52 alin. (1) din legea fundamentală prevăd dreptul 
persoanei vătămate în drepturile şi interesele sale legitime de conduita 
nelegală a administrației. Or, această conduită este de cele mai multe 
ori exprimată prin voința efectivă a conducătorului instituției, care 
trebuie să şi răspundă pentru daunele produse. ne punem întrebarea, 
în temeiul realității: este mai dispus să încalce o normă juridică – 
vătămând drepturile unei persoane – o persoană care nu cunoaşte 
legislația, sau una care o cunoaşte? nivelul de cunoştințe juridice al 
conducătorului unei instituții publice este de multe ori determinant 
pentru comportamentul întregii instituții, iar daunele pe care le produce 
un conducător ajuns acolo doar pentru că merita acest lucru sub raport 
politic şi al unei diplome obținute cine ştie cum şi când pot fi de multe 
ori ireversibile;

f)  potrivit art. 102 alin. (1) din constituție, Guvernul asigură realizarea 
politicii interne şi externe a țării şi exercită conducerea generală a 
administrației publice, în baza programului de guvernare aprobat 
de către parlament. sintagma „realizare” presupune îndeplinirea 
fără sincope a obiectivelor programului de guvernare, care prevede 
întotdeauna ca obiectiv creşteri economice, iar nu scăderi. Or, situația 
în care unii miniştri au ajuns în funcții, fără a fi foarte competenți 
în domeniul de activitate pe care trebuie să îl conducă, reprezintă 
o vulnerabilitate în ideea realizării mandatului lor. Această dublă 
condiționare – studii şi competență generală administrativă – nu este 
de natură a bloca şansele unui om politic, ci este tocmai un mijloc de a 
se remarca şi o premisă a unui succes în exercitarea mandatului;
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g)  Art. 121 alin. (2), teza finală al legii fundamentale precizează că primarii 
şi consiliile locale rezolvă treburile publice din comune şi sate. din nou, 
sintagma „rezolvă” este una care înseamnă îndeplinirea unor obligații, 
iar nu carențe în activitate. Or, existența unor oraşe, comune, județe cu 
nivel ridicat de şomaj, cu deficit de investiții, cu grad redus de colectare 
la buget, cu pib sub media națională înseamnă că „treburile publice” nu 
au fost rezolvate corespunzător. Apare deci o întrebare: această carență 
a îndeplinirii sarcinilor constituționale nu este fapt consecința lipsei 
de cunoştințe în domeniul juridic, administrativ şi economic, care ar 
permite performanțe mai bune în exercitarea mandatului primit?

h)  dispozițiile art. 135 alin. (2) din constituție precizează mai multe 
obligații ale statului: crearea cadrului favorabil pentru valorificarea 
tuturor factorilor de producție; protejarea interesului național în 
activitatea economică, financiară şi valutară, în exploatarea resurselor, 
stimularea cercetării ştiințifice şi tehnologice etc. Este greu de crezut 
că aceste lucruri – multe din ele complexe şi dificile – pot fi înțelese 
sau promovate de conducători neprofesionişti, mai ales că îndeplinirea 
acestor obiective presupune de cele mai multe ori colaborarea de 
bună credință între instituții aparținând tuturor puterilor în stat. Este 
de asemenea cunoscut la nivelul întregii umanități un anumit dispreț 
al celor mai puțin educați față de cei temeinic educați, iar masacrele 
din cambodgia7 sau persecuțiile regimurilor dictatoriale şi autoritare 
contra intelectualilor o demonstrează cu prisosință. de aceea, sunt mai 
mult decât mari îndoielile referitoare la încurajarea cercetării ştiințifice 
de oameni care nu cunosc ce înseamnă truda în bibliotecă sau în 
laboratoarele de cercetare.

toate aceste dispoziții permit formularea unei concluzii clare: prevederea 
de standarde pre-electorale sau de pre-exercitare a unei funcții de demnitate 
publică şi/sau conducere administrativă este constituțională, fiind de dorit 
implementarea cât mai rapidă a acestora, în vederea creşterii capacității 
administrative şi economice a româniei.

9. A doua problemă pe care o avem în vedere este legată de mandatul 
imperativ.

dispozițiile legii noastre fundamentale îl interzic, în art. 69 alin. (2). 
mandatul reprezentativ este totuşi mult prea vag şi mult prea general, el oferind 
parlamentarului prea multă libertate şi imunitate sub aspectul responsabilității. 
El este un bun adăpost pentru orice conduită, pentru nerespectarea niciunei 
promisiuni făcute electorilor, pentru schimbarea partidului care l-a sprijinit 
pentru a ajunge în reprezentanța națională.

Acest lucru nu este folositor, deoarece oricând altcineva poate promite 
mult mai mult, va fi ales iar apoi nu va îndeplini nimic din cele zise. Astfel, 
se pierde şi mai mult din prestigiul parlamentului, ca instituție fundamentală 

7 Acesta fiind cel mai îngrozitor exemplu, 20% din populație fiind ucisă, iar una dintre o 
cauzele pentru care puteai fi executat era reprezentat de posesia de ochelari, toți intelectualii 
fiind considerați suspecți pentru regim.
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a statului de drept şi democrației constituționale. Or, aceste promisiuni 
neonorate vor duce la scăderea încrederii cetățenilor în politică, ceea ce duce 
la încălcarea dispozițiilor art. 4 din constituție privind unitatea resortisanților 
statului român, drept temei al statului.

În acelaşi timp, trebuie să precizăm că nici un mandat imperativ rigid 
nu este admisibil, deoarece şi în această speță apar abuzurile, manipularea 
electoratului slab alfabetizat politic şi administrativ fiind uşor de realizat, prin 
diferite mijloace de comunicare în masă.

de aceea, considerăm că dispozițiile art. 69 din constituție trebuie 
modificate, în sensul precizării faptului că promisiunile din anumite sfere de 
activitate socială obligă parlamentarul, iar încălcarea acestora atrage de drept 
încetarea mandatului, urmând ca verificarea acestei îndepliniri să se facă 
anual. Astfel, ne vom regăsi în sfera unui mandat imperativ atenuat, pe care îl 
considerăm adecvat pentru situația contemporană a româniei.

Evident, şi aici trebuie prevăzute anumite condiții, pentru a face distincția 
dintre „îndeplinit/neîndeplinit”, dar aceasta nu elimină din esența mandatului 
imperativ atenuat, ci o subliniază.

Acest tip de mandat considerăm, de asemenea, că trebuie extins şi la 
mandatele primarilor, consilierilor locali şi a preşedinților de consilii județene.

10. toate aceste aspecte subliniază nevoia de competență în administrație 
şi politică, ideea centrală şi obligatorie pentru realizarea de performanțe în 
cadrul oricărui demers de propăşire a unei societăți.

pentru satisfacerea acestei nevoi reale şi efective, trebuie să înțelegem că 
anumite idei juridice şi politice de tip egalitarist trebuie eliminate, ele scăzând 
în bună măsură capacitatea de reacție a unor sisteme administrative. Nu se pot 
sacrifica un rezultat pozitiv şi/sau resurse într-un mod inutil, pentru a îndeplini 
cine ştie de idee egalitară, sau – mai grav – discriminarea pozitivă a unor grupuri 
sau categorii de persoane care nu fac ele însele eforturi de a progresa.

Acestea sunt cu atât mai importante, cu cât se aduce atingere gravă 
drepturilor persoanelor care fac eforturi constante şi asidue pentru creşterea 
capacității intelectuale, tehnologice şi sociale proprii, obligate să vadă 
cum pe acele poziții pe care le urmăresc ajung nişte persoane care nu au 
competențe identice sau superioare. În numele prostesc al egalității se introduc 
astfel necompetența, neprofesionalismul şi chiar ignoranța în sistemele 
administrative, urmând ca cerințele să fie la fel de mari, iar criticile în caz de 
neîndeplinire a sarcinilor administrative să fie de asemenea mari, putând duce 
şi la pedepsirea altor persoane bine pregătite, dar care sunt victime pentru că 
acest algoritm egalitar aduce pe poziții de răspundere neaveniți.

11. În toată această expunere, trebuie să sesizăm un aspect: oraşele mari 
au capacitatea de a-şi asigura mai uşor personal calificat şi de valoare, pe când 
localitățile cu număr redus de locuitori nu au această posibilitate decât în mod 
redus, deoarece baza de selecție/recrutare pentru acestea este mai mică.

cu toate acestea, standardele cerute administrației de stat şi administrației 
locale, mutatis–mutandis, sunt aceleaşi, indiferent de dimensiunea colectivității 
locale. legiuitorul încearcă, evident, să asigure cele mai competente persoane 
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pentru serviciul public, dar norma juridică are un caracter impersonal şi 
dezirabil, pe când aplicarea normelor juridice apare diferită, în funcție de mai 
multe aspecte ale situației de fapt.

Existând această discrepanță, între ceea ce se cere şi ce se poate îndeplini, în 
defavoarea administrației locale – cu precădere a celei comunale şi mic orăşeneşti 
– apare întrebarea dacă descentralizarea (marotă a discursului public din ultimii ani) 
este necesară, dacă nu ar trebui de fapt limitată sau îndeplinită gradual.

descentralizarea administrativă este necesară, ceea ce nu înseamnă că este 
mai necesară decât alte măsuri ce se pot lua pentru creşterea calității acțiunii 
de administrare şi implicit, a capacității administrative a unui stat.

limitarea acesteia trebuie făcută fără echivoc, precum şi fără ezitare. de 
fapt, limitele proprii ale descentralizării sunt determinate de forța economică 
a colectivităților locale, precum şi de calitățile de administratori ai demnitarilor 
locali, în această ordine.

Astfel, capacitățile intelectuale şi pregătirea unui demnitar local – sau a mai 
multora – nu pot suplini lipsa acută de fonduri. Este adevărat, ele pot oferi mai 
multe direcții de dezvoltare a unei localități, ceea ce este perfect normal şi de 
dorit, dar acest lucru nu poate suplini lipsa de perspective financiare. Ex nihilo, 
nihil, spunea lucretius; lipsa de bani pentru cofinanțarea diferitor proiecte face 
ca acestea să fie abandonate în executare sau nici măcar supuse spre atenția 
organismelor ce le finanțează în mai mare măsură8.

În această situație, trebuie să înțelegem că „propaganda” pentru 
descentralizare, văzută aproape ca un panaceu, nu este utilă nimănui – nici celor ce 
o fac, pentru că li se va cere să răspundă pentru nocivitatea ideii induse în societate 
(cel puțin la momentul alegerilor), nici celor care sunt destinatarii măsurii.

cu toate acestea, apare această problemă: descentralizarea nu poate reuşi 
decât dacă sunt bani şi oameni competenți. dacă sunt oameni competenți la 
nivelul de conducere politic şi administrativ al colectivităților locale, atunci banii 
se vor înmulți. cu toate acestea, dacă oamenii competenți lipsesc, atunci banii, 
chiar îndeajunşi, nu vor produce efecte pozitive decât în prea mică măsură.

de aici, dilema: mai multă descentralizare sau mai puțină?
12. răspunsul nostru este, fără echivoc, mai puțină – de fapt, foarte puțină 

pentru orice colectivitate locală şi, în funcție de îndeplinirea unor criterii 
stricte de performanță în demonstrarea capacității administrative, extinderea 
graduală a acesteia9.

ce presupune acest lucru? În realitate, faptul ca centrul administrativ al 
statului să mențină cât mai multe pârghii şi atribuții în manu propria, iar în 
funcție de rezultatele pe care administrația locală şi puterea politică de acolo 
le-ar avea, să poată să încredințeze părți din aceste competențe foarte largi 
diferitelor colectivități locale.

8 periodic, în presă apar articole despre „oraşe/comune moarte”, în diferite județe ale 
țării, abandonate din ce în ce mai mult de propria populație activă.

9 pentru o demonstrație pozitivă a acestei idei, vezi: http://www.hotnews.ro/stiri-
esential-16110993-cel-mai-frumos-sat-din-gaura-neagra-europei.htm
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Aceste competențe nu trebuie transferate ope legis, la momentul în care 
se constată îndeplinirea diferitelor criterii de performanță administrativă şi 
economică, ci numai la cererea organelor reprezentative ale colectivității în 
cauză.

Astfel, se va reuşi realizarea câtorva deziderate:
a)  conştientizarea la nivelul colectivităților locale că „mai binele lor” 

depinde de muncă şi de rezultatele ei;
b)  competiția între colectivitățile locale – cine va dori mai mult, trebuie să 

muncească mai mult, iar rivalitățile locale pot fi un bun imbold pentru 
progres prin muncă îndârjită;

c)  nesacrificarea multor mii de cetățeni, obligați să depindă foarte mult 
de incapacitatea economic-financiară a propriilor colectivități locale. 
Astfel, dacă li se atribuie – sărace fiind – prea multe competențe, de 
multe ori rezultatul este intrarea acestora în incapacitate de plată. cum 
am putea judeca – dacă nu în această cheie de interpretare – faptul că 
sute de localități sunt debranşate aproape complet de la rețeaua publică 
de încălzire?

d)  balansarea corectă între atribuțiile centrului şi atribuțiile oferite prin 
lege colectivităților locale, astfel încât să nu existe pe de-o parte o 
unitate clară de acțiune, iar în cealaltă parte un tablou foarte pestriț, 
neunitar şi ineficient ca rezultat. locul unde centrul va ceda din atribuții, 
va fi o zonă care a demonstrat deja că poate, iar dacă nu va performa, 
fie că i se va retrage ceea ce a obținut, fie nu va mai creşte în ceea ce 
priveşte lărgirea sferei competenței administrative;

toate aceste direcții de acțiune: competență administrativă şi politică 
verificată prin studii şi examene, mandatul imperativ atenuat precum şi 
descentralizarea graduală nu sunt de fapt decât forme ale conducerii statului de 
către administrația sa centrală şi puterea politică la un nivel în care rezultatul 
devine criteriul unic al selecției şi promovării în funcții sau poziții superioare.

Acest aspect este determinant pentru stat, dar şi determinat de către 
organele sale centrale. chiar dacă anumite modificări trebuie aduse 
constituției, ele vor fi în fapt expresia nevoii de conducere coordonată şi 
eficace a întregului stat, a întregii națiuni privită ca un tot, dar şi a tuturor 
colectivităților locale, privite ca elemente componente fundamentale ale 
națiunii, deoarece loialitatea fiecărui om nu este doar față de țara sa, ci şi față 
de locul unde s-a născut şi a trăit un număr mai mare de ani.

Este adevărat că aceste idei nu înseamnă împlinirea acelor deziderate 
sociale de tip clasic, în care administrația este „mai aproape de cetățean” – 
expresie care relevă de cele mai multe ori doar instituirea unor proceduri, şi 
mai puțin verificarea modalității de îndeplinire a acestora. Ele înseamnă de fapt 
doar un lucru: obținerea de rezultate cuantificabile şi apreciate de cetățeni.

Faptul că centrul politic – şi implicit cel administrativ – ar trebui să schimbe 
întreaga paradigmă administrativă a statului spre promovarea exclusivă a 
rezultatelor, în dauna satisfacerii doar a drepturilor – şi mai puțin a obligațiilor 
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față de societate – nu trebuie să sperie, deoarece rezultatele pozitive se traduc 
atât în bani mai mulți, cât şi în satisfacție socială mai mare.

poate că aceste măsuri pe care le propunem nu le apar tuturor sub forma 
unei centralizări inteligente, dar nu este prostie mai mare decât aceea de a 
abandona – în baza unor norme juridice generale şi impersonale – sarcinile de 
conducere a statului şi cetățenilor în mâinile unor oameni nepregătiți, dar care 
au ca unic argument pentru exercitarea funcțiilor lor că „am fost aleşi”.

când sunt vremuri grele, fiecare stat, națiune sau colectivitate ştie – 
instinctiv – că a nu-i avea pe cei mai buni la conducere este echivalent cu o 
pierdere majoră sau chiar dispariția de pe hartă, iar istoria a demonstrat-o de 
atâtea ori.

dreptul nu trebuie să fie deloc un instrument prin care prostia să fie 
legitimată, el trebuie să corecteze, să ofere şanse tuturor, dar mai ales să 
asigure celor buni şi muncitori o cale mai rapidă de acces spre pozițiile de unde 
îşi pot aduce contribuția socială.

În această ecuație, administrația publică locală îşi are rostul ei, dar şi rolul 
ei mult mai mic față de administrația publică centrală. iar când rezultatele 
bune cresc ca număr şi ca procent într-o țară, este evident că ele nu au depins 
doar de administrația publică locală. Aceasta, şi pentru că prin însăşi esența ei 
administrația publică centrală poate pune mai multe obstacole administrației 
publice locale şi colectivităților locale, oricât de eficace ar fi acestea în 
asigurarea unei stări de confort economic şi administrativ.

de aceea, vom considera că un rol activ al centrului politic şi administrativ 
al țării, în vederea impunerii în toate direcțiile politice, administrative şi 
economice de standarde, urmate de verificarea îndeplinirii acestora şi 
recompensarea performanțelor poartă numele de centralizare administrativă 
inteligentă, ea fiind singura cale de urmat în viitor nu doar în românia, ci şi la 
nivelul altor state.
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Scurte consideraţii  
privind abordarea sistemică a codificării

lect. univ.dr. sorina ŞERBAN-BARBu
Universitatea din Piteşti

1. Preliminarii

J. ray consideră că ceea ce caracterizează codificarea, este „ideea unei grupări 
sistematice şi a unei analize a ansamblului anumitor materii”1. de asemenea, el 
a explicat că „întregul”, care constituie codul rezultă atât din structura sa, planul 
şi coordonarea cu articolele care sunt ordonate logic, în interacțiune unele cu 
celelalte. În acelaşi sens, cs. Varga consideră că codificarea, care „are drept scop 
concretizarea dreptului pozitiv, dezvoltând structura normativă, deschide calea 
unei raționalizări din ce în ce mai completă”2. Aşadar, de ce să nu considerăm că 
această caracteristică a codificării secolului al XiX-lea ar putea fi recunoscută şi 
în cazul altor activități de codificare? Astfel, caracteristicile sistemului sunt strâns 
legate de codificare, ca metodă.

Astfel, orice codificare se face în scopul de a obține crearea unui sistem. 
Alegerea elementelor compilate, modalitatea în care sunt organizate în cadrul 
unei arhitecturi par a avea vocația de a-i conferi, compilației sau culegerii astfel 
realizate caracteristica unui adevărat sistem. Într-adevăr, orice codificare, 
înțeleasă ca un sistem, realizează o compilare a normelor juridice.

2. Ierarhia în sistemul care rezultă din codificare

În sensul cel mai cunoscut juriştilor, ierarhia este înțeleasă ca o organizare 
de tip piramidal, aşa cum a fost propusă de Kelsen. potrivit marelui jurist 
austriac, ierarhia sau piramida normelor constituie sistemul juridic. ierarhia 
se caracterizează prin două aspecte. Există, pe de o parte, aspectul static al 
dreptului care priveşte normele în vigoare care reglementează conduita socială. 
la acest punct, trebuie să recunoaştem alături de G. timsit că Kelsen furnizează 
„puține indicații în legătură cu ceea ce generează unitatea elementelor şi a 
conceptelor în cadrul unui sistem normativ”3. cu toate acestea, analiza 
cu privire la normativitatea codului a arătat că, în toate codurile există un 
ansamblu de norme juridice şi că acestea reprezintă un sistem.

pe de altă parte, există un alt aspect, şi anume dinamica dreptului. 
potrivit lui Kelsen, caracterul ierarhic vine de la valabilitatea fiecărui nivel al 
piramidei4, valabilitatea rezultând din conformitatea fiecărei norme cu norma 

1 J. ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, paris, Éd. librairie Félix Alcan, 
1926, p. 196.

2 cs. Varga, Codificarea, văzută ca fenomen socio-istoric, budapest, Akadémiai Kiadó, 
1991, p. 224.

3 G. timsit, Themes et systemes de droit, paris, puF, coll. les voies du droit, 1986, p. 17.
4 H. Kelsen, Teoria generală a normelor, paris, puF, 1996, p. 196.
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superioară. G. timsit îl numeşte „drept în mişcare”, desemnând modalitatea în 
care acesta este creat. Astfel, dacă codul este considerat un sistem, trebuie să 
se analizeze dacă generează norme juridice.

În ciuda acestor opinii, cuvântul cheie care se desprinde este cel de 
organizare, pentru care există mai multe modalități. Într-adevăr, autorii 
contemporani consideră că noțiunea de ierarhie există din momentul în care 
a fost creată o anumită formă de organizare. G. timsit a explicat că, în plus, 
codul, care este folosit aici într-un sens comun reprezintă un „repertoriu al 
tuturor părților constitutive ale unei limbi sau a unui mesaj repertoriu care 
oferă elementele de gramatică şi de vocabular necesare alcătuirii mesajului şi 
cu care se confruntă elementele mesajului pentru a-i cunoaşte sensul”. Aşadar, 
codul a avut întotdeauna o funcție ordonatoare care să facă mesajul uşor 
de înțeles. Acesta este motivul pentru care este important să înțelegem că, 
contrar a ceea ce reiese din definiția sistemului juridic interpretările clasice ale 
gândirii lui Kelsen, termenul ierarhie nu desemnează un raport de subordonare 
decât dacă aceasta este menționată în mod explicit. În caz contrar, trebuie 
să considerăm folosirea lui, în general ca însemnând „organizație”. Astfel, 
deoarece normele juridice sunt inserate într-un cod, acestea trebuie să respecte 
o anumită logică. Faptul că sistemul organizează normele în interiorul său, 
implică şi existența unei anumite ierarhii.

după cum a arătat G. timsit, orice analiză de tip sistemic nu generează 
identificarea unei singure definiții. Astfel, nu este necesar să se identifice tipul 
de ierarhie căreia îi aparține codificarea, ci trebuie identificat din punct de 
vedere sistematic, diferitele caracteristici ale acesteia.

trebuie remarcat faptul că, codificarea, ca sistem, este în mod necesar 
ierarhică deoarece normele codificate sunt organizate.

căutarea criteriilor de identificare a ierarhiei trebuie să înceapă prin 
explicarea obiectului acestei ierarhii. Într-adevăr, codificarea contribuie la 
realizarea, aşa cum consideră Fr. Ost, unei „paradigme a raționalității liniare 
deductive”5. Este vorba despre „un mod de structurare a materiei juridice 
după proceduri larg axiomatizate: soluțiile speciale sunt deduse din regulile 
generale, acestea fiind derivate din principiile generale, prin raționamente 
liniare şi ierarhizate”. potrivit autorului, codul conține propriile sale reguli de 
transformare, aplicare şi de interpretare prin „meta-reguli”. Astfel, normele 
codificate sunt organizate după un anumit format.

2.1. Planul codului, expresia caracterului ierarhic al codificării
transpunerea caracterului ierarhic al codificării în cadrul planului este un 

element care a fost întotdeauna recunoscut de doctrină. planul are, într-adevăr, 
o influență semnificativă asupra rezultatului codificării. ray explică faptul că 
„ansamblul”, care constituie codul este rezultatul structurii sale, al planului 
său şi al coordonării articolelor care sunt ordonate în mod logic, în interacțiune 

5 Fr. Ost, La codification, une technique juridique pour aujourd'hui?, în L'Etat propulsif; 
contribution a l'étude des instruments d'action de l'Etat, ch.-A. morand (dir.), paris, publisud, 
1991, p. 241.
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unele cu celelalte6. În consecință, chiar dacă, în dreptul pozitiv, planul este 
lipsit de relevanță, putem afirma că acesta contribuie la caracterul ierarhic al 
codificării.

În realitate, alegerea planului reprezintă un pas crucial pentru codificare. 
Aşa cum arată Angelesco, „orice plan, are un sens, un caracter teoretic, în 
măsura în care răspunde la anumite idei”7.

importanța planului se explică prin faptul că ordinea în care apar 
elementele codului sunt esențiale pentru organizarea dispozițiilor codificate. 
Acesta este, de asemenea, motivul pentru care la începutul planului sunt 
grupate principiile care guvernează legislația domeniului codificat.

În cele din urmă, numerotarea articolelor din conținutul planului este o 
consecință a acestei organizări ierarhice. Într-adevăr, în principiu, numerotarea 
serveşte la clasarea, ordonarea regulilor şi are, de asemenea, o funcție de 
identificare: citirea numărului şi a literei permite cunoaşterea poziției articolului 
în interiorul codului şi natura reglementării codificate. Aceasta înseamnă că 
orice articol, chiar luat singur nu poate fi complet detaşat de contextul său, 
deoarece numărul său indică exact locul pe care îl ocupă în plan. Existența unui 
plan în orice codificare este un prim indiciu al naturii ierarhice a acesteia.

2.2. Existenţa unei „raţionalităţi deductive liniare”
ideea că sistemul de codificare realizează paradigma raționalității deductive 

liniare, semnifică potrivit lui Fr. Ost că „codul urmăreşte un obiectiv axiomatic: 
soluțiile nu mai sunt juxtapuse, ci ierarhizate plecând de la principii raționale şi 
universale, şi deduse unele din altele, conform regulilor raționamentului logic”8. 
În lumina elementelor furnizate de către Fr. Ost, se pare că două elemente sunt 
esențiale pentru atingerea unei raționalități deductive liniare care să contribuie 
la identificarea sistemului realizat de codificare: existența regulilor axiomatice 
şi a metaregulilor.

2.3. Existenţa regulilor axiomatice
În mod tradițional, normele axiomatice sunt identificate plecând de la 

regulile inspirate de principiile jusnaturalismului. Într-o manieră generală, este 
vorba de reguli ce au drept caracteristică faptul că sunt exprimate în maniera 
unui adevăr general din care rezultă alte reguli specifice.

Astfel, aceste dispoziții, prin caracterul lor gnomic transcend materia pe 
care o reglementează. Acest caracter rezultă din enunțul lor general. Acestea 
sunt rareori modificate după adoptarea lor, ceea ce le conferă o autoritate 
specială. toate aceste elemente ne permit să considerăm aceste reguli ca 
fiind ierarhic superioare, fără ca ele să aibă o valoare normativă specială. 
poate fi vorba despre o ierarhie intelectuală. În schimb, dispozițiile conținute 

6 J. ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, Éd. librairie Félix Alcan, paris, 
1926, p. 12.

7 A.c. Angelesco, La technique législative en matiere de codification civile, étude de droit 
comparé, Éd. deboccar, paris, 1930, p. 513.

8 Fr. Ost, L'amour de la loi parfaite, in L'amour des lois: la crise de la loi moderne dans les 
sociétés démocratiques, paris, Hartaman, 1996, p. 64.
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de articolele următoare, chiar dacă sunt considerate dispoziții generale ale 
codului, nu au caracterul de apoftegmă. de asemenea, trebuie observat că 
dispozițiile generale sau preliminare au vocația de a stabili sensul articolelor 
următoare care trebuie să fie inclus într-unul dintre articolele mai generale.

2.4. Existenţa metaregulilor
metaregulile au particularitatea de a reglementa chiar dreptul. conform 

opiniei lui Fr. Ost, codul „are propriile sale reguli de transformare, aplicare şi 
interpretare, în aşa fel încât imperfecțiunile legislative care subzistă ar putea fi 
depăşite cu ajutorul metaregulilor”9.

Acestea demonstrează caracterul sistemic al codificării şi au o anumită 
superioritate asupra celorlalte reguli, chiar dacă au aceeaşi valoare juridică.  
Într-adevăr, putem spune că există raporturi ierarhice în interiorul aceluiaşi rang 
normativ care poate fi identificat în ierarhia normelor. G. tusseau, de exemplu, a 
demonstrat acest lucru cu privire la normele de abilitare: „este perfect posibil ca 
aceeaşi autoritate să producă două norme de abilitare distincte, amândouă de rang 
constituțional, fără a a se putea exclude o eventuală ierarhizare a acestora”10.

În materie de codificare, metaregulile dețin o anumită prioritate, din cauza 
naturii lor, fără a avea o valoare juridică diferită de cea a actelor normative de 
codificare. Este un fel de ierarhie intelectuală. că o anumită formă de ierarhie 
există în cadrul unui sistem de codificare, în funcție de diferitele reguli pe care 
le conține, poate fi demonstrat în măsura în care codificarea are vocația de a 
reuni ansamblul regulilor ce aparțin domeniului codificat11.

3. Sisteme de codificare în ţările de tradiţie common-law (Marea 
britanie şi Statele Unite ale americii)

rezistența țărilor din common law în fața codificării este dovedită. cu toate 
acestea, opoziția naturală nu exclude cu desăvârşire ideea unei codificări.

3.1. Codificarea în Marea Britanie
Opinia lui A.-l. diamond conform căreia există coduri în Anglia12, nu poate 

fi pe deplin acceptată. Într-adevăr, aceste realizări ar putea fi calificate cel 
mult drept „mini-coduri”, însă nu pot fi considerate rezultatul unei veritabile 
codificări, deoarece nimic nu indică existența unei abrogări anterioare, acest 
concept neavând decât un sens restrâns în materie de common law.

În momentul intrării Angliei în piața internă13, a fost pusă problema 
codificării dreptului englez. Au fost create law commissions în Anglia şi în 

9 Idem, p. 65.
10 G. tusseau, Les normes d'habilitation, préf. m. troper, paris dalloz, coll. nbt, 2006, p. 268.
11 J. barnes, La transformacion del Procedimiento Administrativo, Ed. Editorial derecho 

global-Global law press, sevilla, 2008, p. 48.
12 A.-l. diamond, La codification en droit anglais, Ann. lég. franç. étr. 1978, vol. 27, p. 5.
13 „piața internă” este definită ca un spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată 

libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor. Este o piață care are o 
dimensiune socială şi în care concurența activă este încurajată.
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scoția, în vederea reformării ansamblului dreptului, inclusiv prin codificări. 
după cum explică G. samuel, „guvernul a stabilit că trebuie facilitată buna 
funcționare a dreptului şi analizarea textului aplicabil, deoarece complexitatea 
echivalează cu injustiția”. cartea albă conținea o observație cu privire la 
„starea puțin satisfăcătoare„ a dreptului englez din cauza istoriei sale. Această 
remarcă este interesantă, deoarece ea coroborează ideea conform căreia într-o 
țară refrectară la codificare, aceasta este percepută ca mijlocul care aduce o 
prezentare mai clară a dreptului şi care permite o anumită securitate juridică. 
Această opinie a permis, grație lucrărilor comisiei engleze, redactarea textelor 
numite coduri. dar ele nu au fost, până la urmă, aplicate. Această tentativă 
s-a soldat, aşadar, cu un eşec. după cum remarcă d. tallon este de remarcat şi 
faptul că aceste coduri, şi mai ales codul tranzacțiilor imobiliare, ar fi fost prea 
lungi. Într-adevăr, redactarea este în mod deliberat foarte detaliată pentru a 
acoperi totul, deoarece judecătorul, în principiu, se bazează pe sensul literal 
al termenilor. unul dintre motivele care justifică refuzul de a codifica dreptul 
în Anglia rezultă din efectul de abrogare al codificării, care face tabula rasa din 
trecutul common law-ului care este „un lung fluviu liniştit, fără întrerupere”.

cu siguranță, acest argument este suficient pentru a condamna codificarea, 
deoarece aceasta, în principiu, implică abrogarea. În plus, codificarea realizată 
în cadrul acestui sistem de drept, generează coduri stufoase, care nu pot fi, 
în mod pertinent, considerate veritabile coduri. Aceste motive explică lipsa 
de atracție pentru codificare în Anglia, chiar dacă aceasta este considerată o 
posibilă soluție pentru rezolvarea problemelor pe care le cunoaşte şi această 
țară. din punct de vedere istoric, o rațiune politică contribuie la justificarea 
respingerii ideii de codificare.

În secolul al XiX-lea, codificarea era implicit asociată operei lui napoleon, 
ceea ce constituie un motiv în plus pentru care juriştii englezi au considerat că 
este inadaptabilă propriei țări. totuşi, această regulă nu s-a aplicat coloniilor.

Astfel, Aucoc reliefează cuvintele istoricului englez macaulay, conform 
căruia codul civil indian „convenea în mod deosebit unui despotism luminat”14. 
Astfel, guvernul englez a acceptat şi favorizat aplicarea de coduri în unele dintre 
coloniile sale. de exemplu, în india, Anglia a favorizat codificarea care a fost un 
succes. O parte a dreptului indian este codificat, fie că este vorba de dreptul 
penal sau procesual, administrația britanică având responsabilitatea indiei, a 
introdus dreptul englez, însă existau puțini practicieni instruiți în dreptul englez, 
iar lucrările juridice şi mai ales culegerile de jurisprudență erau într-un număr 
insuficient. s-a decis codificarea dreptului englez pentru a putea fi folosit în 
india, în aşa fel încât, codurile impuse să poată fi difuzate. printre cele mai 
importante se numără codul contractelor şi codul penal.

Glasson subliniază că redactarea codului penal de către jurisconsultul 
stephen a fost o reuşită, o operă salutată şi chiar aprobată de juriştii coroanei, 

14 l. Aucoc, Observations sur la codification des lois présentées a la société de législation 
comparée, Bull.Soc. lég. comp. 1874, p. 370.
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dar „spiritul de opoziție la orice codificare s-a manifestat din nou”15. din 
această cauză, guvernul colonial a consolidat organizarea judiciară şi trimitea 
din ce în ce mai mulți judecători englezi, iar avocații englezi sau de formație 
engleză deveneau din ce în ce mai numeroşi. Astfel, cu o mână li se dădeau 
legi codificate şi cu alta li se trimiteau apostoli ai dreptului judiciar. influența 
common law a devenit din ce în ce mai pregnantă în detrimentul codificării. În 
mod semnificativ, codul civil, a cărei elaborare a fost prevăzută de constituția 
din 26 ianuarie 1950, nu a fost niciodată realizat. Exista o dorință mare de 
codificare în india, dar această dorință a fost limitată.

3.2. Codificarea în Statele Unite ale Americii
În statele unite ale Americii poziția față de codificare este diferită. modelul 

american este, într-adevăr mai puțin îndepărtat de modelul romano-germanic 
decât modelul englez16. cu siguranță, tocqueville a descris ostilitatea juriştilor 
americani în termeni foarte acerbi: „juriştii americani aduc elogii dreptului 
cutumiar. Ei se opun, din toate puterile codificării, ceea ce se explică astfel: 
dacă ar avea loc codificarea, ar trebui ca aceştia să-şi reînceapă studiile, legea 
devenind accesibilă tuturor ei şi-ar pierde o parte din importanță, nu ar mai fi 
cum erau preoții Egiptului, singurii interpreți ai unei ştiințe oculte”.

Field şi bentham au susținut abandonarea common law-ului în favoarea 
unui drept codificat. dar, dincolo de această opoziție de principiu, diferitele 
forme de compilație există. mai întâi, American law institute elaborează 
restatments care organizează jurisprudența după domeniile dreptului. totuşi, nu 
poate fi vorba de o veritabilă codificare, în măsura în care juriştii şi judecătorii 
americani nu țin cont de aceste restatments pentru a-şi exprima soluțiile care li 
se par conforme cu dreptul. Autoritatea acestora rămâne doctrinară atât timp 
cât tribunalele nu consacră o propunere. Într-adevăr, după cum arată david, 
acele Revised Laws sau Consolidated Laws sunt compilații prezentate sub 
formă alfabetică, chiar dacă ele poartă uneori numele de cod, cum ar fi United 
States Code. totuşi, acest din urmă caz este mai subtil. El diferă, într-adevăr, de 
celelalte compilații pentru că este elaborat într-o manieră oficială. partea de 
consolidări legislative adoptată de organul abilitat are forță obligatorie. restul 
poate fi calificat drept compilație. dar absența sistematizării şi de adoptare a 
reglementărilor după abrogarea normelor preluate de către puterea abilitată, 
le conferă calitatea de compilații.

cu toate acestea, există, la nivel federal, rezultatul unei veritabile codificări, 
Uniform Commercial Code. Acesta este organizat, într-adevăr, în jurul unui plan 
sistematic17 şi nu are forma unui mini-cod, precum codurile engleze. chiar 

15 E. Glasson, La codification en Europe au XIXe siecle, état actuel de la question en France, 
Revue politique et parlementaire oct.-déc. 1894, t. ii, p. 209.

16 A. de tocqueville, Voyage en Amérique, în Voyages, Oeuvre complete, paris, Gallimard, 
coll. la pléiade, 1991, t. i, p. 320.

17 An Act to consolidate, codify, and set forth the general and permanent laws of the United 
States in force December seventh, on thousand nine hundred and twenty-five: Be it enacted by 
the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, 
That the fifty titles hereinafter set forth are intended to embrace the laws of the United States, 
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dacă dimensiunea şi detaliile articolelor contrastează cu modul de redactare 
a dispozițiilor veritabilelor coduri, această diferență conduce la a considera 
dispozițiile codificate ca fiind dispoziții de cazuistică, în aşa măsură sunt de 
detaliate.

Astfel, codificarea a fost realizată în scopul de a reuni într-un cod texte 
deja unificate şi de a se folosi de acestea pentru a moderniza dreptul. codul a 
fost adoptat de marea majoritate a statelor federate. Apoi, acestea au adoptat 
coduri de procedură. practica a două dintre ele trebuie menționată. pe de-o 
parte, în louisiana au fost realizate adevărate codificări ale dreptului civil şi ale 
dreptului penal. codificarea dreptului internațional privat a permis, în acest 
stat, „care a codificat dispoziții ce conciliază unitatea (…) fără a sacrifica, pe cât 
posibil flexibilitatea sau echitatea. Aceasta putea uni din nou ce era mai bun din 
cele două lumi ale louisianei: moştenirea sa de drept civil şi de common law”. 
Astfel, în momentul codificării dreptului penal, în secolul al XiX-lea, raportul 
lui livingston prevedea începerea codului printr-o serie de articole consacrate 
definirii termenilor.

În ceea ce priveşte california, aceasta are în jur de 30 de coduri, dar în 
realitate, ele nu sunt rezultatul unei codificări veritabile, ci este vorba de o 
codificare „în stil american”. Într-adevăr, codurile sunt foarte detaliate iar unele 
acoperă domenii foarte limitate precum California fish and game code. În plus, 
faptul că ele par organizate conform unui plan, nu are nicio semnificație18. 
Astfel, trebuie reținut faptul că, chiar dacă „juriştii americani au dezvoltat o 
preferință pentru codificare, aceasta se realizează numai cu condiția ca ea să fie 
revăzută şi corectată după modelul american, deoarece anumite obiceiuri sunt 
bine ancorate şi va fi foarte dificil să se facă abstracție de ele”19.

ca şi în Anglia, este posibil să afirmăm că, codificarea este percepută ca un 
mijloc de a aduce o anumită securitate juridică prin sistematizarea dreptului, 
lucru atestat de primele articole ale uniform commercial code. totuşi, 
ancorarea în tradiție limitează foarte mult contribuția realizărilor în domeniul 
codificării.

Aceste exemple din țările common law permit demonstrarea faptului 
că, codificarea nu este, aşadar, nici un element, nicio o condiție concretă 
pentru existența statului de drept. chiar dacă Anglia este afectată de inflația 
normativă sau de insecuritate juridică, codificarea nu este, nici pe departe, 

general and permanent in their nature, in force on the 7th day of December, 1925, compiled into 
a single volume under the authority of Congress, and designated "TheCode of the Laws of the 
United States of America" (...) nothing in this Act shall be construed as repealing or amending any 
such law, or as enacting as new law any matter contained in the Code.

18 business and professions code; civil code; code of civil procedure; commercial code; 
corporations code; Education code; Elections code; Evidence code; Family code; Financial 
code; Fish and Game code; Food and Agricultural code; Government code; Harbors and 
navigation code; Health and safety code; insurance code; labor code; military and Veterans 
code; penal code; probate code; public contract code; public resources code; public utilities 
code; revenue and taxation code; streets and Highways code; unemployment insurance 
code; Vehicle code; Water code; Welfare and institutions code.

19 E. Zoller, Le droit des États-Unis, paris, puF, coll. Que sais-je?, 2001, p. 80.
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răspunsul pentru a face față acestei probleme. Este iluzorie ideea că această 
tehnică ar reprezenta panaceul, cu toate că aceasta reprezintă expresia unei 
legislații ordonate, care poate să-şi pună în valoare mai uşor principiile.

4. Sisteme de codificare în dreptul internaţional şi în dreptul european

4.1. Stagnarea tentativelor de codificare supranaţională
dezbaterea pe tema codificării supranaționale este încă de actualitate. Atât 

la nivel unional cât şi la nivel internațional, ideea de codificare este justificată 
de obiective ambițioase.

În primul caz, propunerea unei codificări este impusă de conştientizarea 
deficitului democratic al dreptului unional. cu privire la ideea unei codificări 
a dreptului unional, r. cabrillac estimează că un astfel de demers ar putea 
împiedica declinul surselor dreptului la acest nivel20.

În al doilea caz, art. 13 par. 1a) al cartei națiunilor unite din 26 iunie 1945 
încurajează codificarea dreptului pe motivul că acesta ar avea puterea de a 
contribui la stabilirea păcii şi la consolidarea ei.

În cele două cazuri, aceste declarații de principiu sunt, aşadar, foarte 
ambițioase dar trebuie, totuşi, recunoscut faptul că, codificarea nu are încă 
rezultate palpabile.

problema foarte vastă a unei codificări supra-naționale presupune studierea 
unor tematici foarte diferite. Este vorba de codificarea unui drept a cărui sursă 
nu provine dintr-un singur stat, pentru dreptul internațional privat şi pentru 
dreptul internațional public şi care trebuie, în mod obligatoriu să fie gestionată 
de instanțele internaționale. Astfel, nu este surprinzător faptul că, conceptul de 
codificare nu este în concordanță cu dreptul internațional.

În privința dreptului european, voința comisie Europene încearcă să se 
impună, dar codificarea rămâne încă o dorință arzătoare.

Voința de a codifica nu înseamnă neapărat şi posibilitatea de a o face. de 
aceea, se poate afirma că, o codificare a dreptului internațional, atât public, cât 
şi privat, nu este tocmai adecvată. ideea unei codificări la nivel internațional 
se loveşte de dificultăți proprii codificării dar care sunt pregnante când este 
vorba de dreptul internațional. În momentul în care există o voință politică, 
această voință nu implică şi posibilitatea de a codifica. Astfel, fie că este vorba 
de dreptul internațional public sau de dreptul internațional privat, în ambele 
cazuri există numai încercări de codificare.

4.2. Dreptul internaţional public, o materie dificil de codificat
În materie de drept internațional public, operațiunea de codificare constă, 

în esență, în a codifica cutumele internaționale21.
În acest domeniu, ca şi în dreptul intern, motivele care explică voința 

de codificare sunt clare. Este vorba de clarificarea dreptului, de stabilizarea 
20 r. carbrillac, Rapport introductif, în Le rayonnement du droit codifié, paris, Éd. JO, 2005, p. 17.
21 Y. daudet, Actualités de la codification du droit international, în Académie de droit 

international, Rec. des cours 2003, t. 303, la Haye, m. nijhoff, 2004, pp. 47-48.
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situațiilor juridice, de a pune totul la adăpost de aleatoriu. dar, între motivațiile 
care justifică o codificare a dreptului internațional public şi realizarea acestora 
concretă există o distanță importantă. Ea rezultă din dificultățile tehnice şi 
politice proprii domeniului.

Este posibil să-i fie negată codificării cutumei internaționale calitatea 
de codificare. Într-adevăr, codificarea la acest nivel lasă cutuma să subziste. 
În ordinea internă, codificarea normei are un efect substitutiv – norma 
codificată este considerată normă nouă. În ordinea internațională, codificarea 
nu are acelaşi efect substitutiv – norma codificată coexistă cu norma veche. 
Această interpretare reiese din hotărârea curții internaționale de Justiție din 
20 noiembrie 1984. Astfel, în baza principiului efectului relativ al tratatelor, 
lucrurile nu pot sta altfel. pentru a nu subzista cutuma, ar trebui ca toate 
statele să fi adoptat tratatul de „codificare” fără rezerve. O astfel de condiție 
este puțin probabilă şi aceasta face, aşadar imposibilă calificarea acestor 
tratate drept codificare. Avantajele care constau în certitudinea şi precizia unui 
text scris prin comparație cu dreptul cutumiar, pot fi anihilate de existența 
riscului dublului standard, care constă în supunerea aceleiaşi materii unor reguli 
diferite. Această situație se poate produce dacă o codificare nu îşi atinge decât 
parțial scopul, din lipsa unui număr semnificativ de ratificări22.

Aceste particularități conduc la întrebări cu privire la posibilitatea codificării 
dreptului internațional public. pentru david nu există nicio îndoială, acesta 
afirmând că „în zilele noastre, problema nu este aceea de a şti dacă unificarea 
dreptului se va face, ci trebuie identificat cum se va face”. totuşi, procedura 
codificării şi constrângerile politice pe care le presupune, fac imposibilă 
realizarea acesteia la nivel internațional. Într-adevăr, dreptul internațional 
nu prezintă toate caracteristicile ordinii interne. chiar dacă comisia de drept 
internațional a Organizației națiunilor unite are vocația de a pregăti aceste 
codificări, rămâne, totuşi, la fel de necesară voința politică pentru a reuşi. 
Însă, într-un context internațional, această condiție nu este încă îndeplinită, 
deoarece dreptul internațional public prezintă o anumită asemănare cu dreptul 
societăților primitive prin lipsa organelor specializate în crearea şi aplicarea 
normelor, găsindu-se într-un stadiu de descentralizare foarte avansată.

În consecință, ansamblul acestor caracteristici ne permite să tragem 
concluzia imposibilității tehnice de a realiza codificarea dreptului internațional 
public. lucrările din domeniul dreptului internațional public nu prezintă 
caracterele necesare oricărei codificări şi, în afară de aceasta, ele se lovesc de 
dificultățile politice.

Există organe de codificare, cum ar fi comisia de drept internațional public 
sau altele care au drept atribuții codificarea dreptului internațional, de exemplu, 
comisia națiunilor unite pentru dreptul comerțului internațional. totuşi, 
membrii acestor comisii reprezintă un obstacol în calea codificării. J. daudet 
este de părere că „aceste instituții erau inițial compuse aproape în exclusivitate 
din personalități ale mediului ştiințific cu o mare recunoaştere în domeniul 

22 r. david, Les méthodes de l'unification, in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de 
demain, paris, Economica, 1982, p. 305.
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dreptului internațional, care nu aparțineau lumii politice, ci mai degrabă lumii 
academice şi care se bucurau de o mare independență de gândire”23. totuşi, 
tendința s-a schimbat. printre membri, mai ales cei din comisia de drept 
internațional, numai aproximativ 20% dintre ei pot fi considerați ca fiind 
independenți politic. Obiectivul real al statelor este de a-şi legitima concepția 
asupra dreptului şi nu de a căuta să codifice dreptul internațional, în scopul 
de a-l face accesibil. Este ceea ce G. timsit numeşte „codificări orientări”.  
Într-adevăr, codificarea cutumelor, mai ales a celor în curs de formare, va 
avea drept efect cristalizarea acestora. Aceasta reiese din hotărârea curții 
internaționale de Justiție din 20 februarie 1969 (Chestiuni privind platoul 
continental al Mării Nordului), conform căreia „cutuma este cristalizată prin 
adoptarea convenției, grație comisiei de drept internațional”.

interesele pe care le pot manifesta statele în edictarea unei cutume pot 
genera conflicte de interese care vor pune activitatea de codificare într-o 
situație delicată. codificarea cutumelor internaționale presupune existența 
unui consens care este dificil de obținut în materia dreptului internațional 
public. Aşadar, lipseşte o voință puternică pentru a permite o astfel de 
codificare. Atracția pentru codificarea cutumei internaționale există, dar 
dorința statelor de a prevala propria lor interpretare asupra cutumei în formare 
este mult mai puternică.

din motive tehnice şi politice, codificarea nu este mijlocul de a atinge 
scopul propus, însă există o reală atracție pentru codificare dar procedura nu 
este adaptată cerințelor dreptului internațional public. În afară de aceasta, 
tentativa de punere în practică a codificării conduce la rezultate contra-
productive. În loc să aducă securitate juridică, compilațiile create antrenează 
dublarea normelor, cutuma preexistentă fiind dublată de codificarea acesteia.

În ceea ce priveşte codificarea dreptului internațional privat, dificultățile 
tehnice ale codificării cutumei internaționale nu există, în schimb dificultățile 
politice rămân aceleaşi. codificarea nu se poate face fără implicarea statelor, 
iar din moment ce aceasta nu reprezintă o prioritate pentru guverne, şansele 
de succes sunt limitate. după cum arată Y. loussournan, nu ar putea fi vorba 
decât, de cel mult o codificare parțială, însă această idee nu este satisfăcătoare24.  
Într-adevăr, codificarea reprezintă, înainte de toate, un sistem, acesta având o 
vocație unificatoare şi nu ar putea fi realizată parțial. tot astfel, dacă codificarea 
este percepută ca fiind cea care asigură accesibilitatea şi inteligibilitatea dreptului, 
putem să ne îndoim de faptul că, codificarea dreptului internațional privat poate 
atinge acest obiectiv. Astfel, codificarea la acest nivel, rămâne mai mult teoretică, 
atât timp cât condițiile tehnice şi mai ales politice nu sunt întrunite.

4.3. Impasul codificării unionale
cunoaşterea deficitului democratic al dreptului comunitar a condus la 

propunerea de a codifica acest drept, propunere care rezultă, în mod oficial 
din rezoluția din 11 – 12 decembrie 1992, adoptată de consiliul European de 

23 Y. daudet, Actualités de la codification du droit international, în op. cit., p. 75.
24 Y. loussouarn, Droit international privé, paris, dalloz, 2007, 9e éd., p. 21.
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la Edimbourg25. Această rezoluție propune o „legislație comunitară mai clară 
şi mai simplă”. s. peruzzetto consideră că această dorință de codificare rezultă 
şi din principiile uniunii Europene, precum transparența, ordinea şi securitatea 
juridică26. pentru început, codificarea dreptului unional nu are în vedere decât 
dreptul derivat. Aceasta trebuie să se conformeze exigențelor procedurilor 
de adoptare a codurilor. Există păreri conform cărora directivele elaborate în 
anumite domenii sunt adevărate codificări27. termenul este, cu siguranță, prost 
ales, în măsura în care aceste directive se referă la un domeniu precis, iar lipsa 
de amploare şi de sistematizare nu ar putea să le confere atributele unui cod. 
În plus, în momentul în care directivele trebuie transpuse în ordinea internă, 
forma acestora va varia, iar aceasta nu corespunde ideii de codificare28.

chiar dacă înalții funcționari ai comisiei Europene afirmă că a lucra pentru 
claritatea dreptului unional este, prin natura lucrurilor, o misiune permanentă, 
acest lucru nu împiedică faptul ca realizările să nu fie cele scontate. nu este 
firesc să considerăm, de exemplu, regulamentul constituit din 5 articole, 
referitor la glucoză şi lactoză din 7 noiembrie 2006, drept un act normativ de 
codificare. În afară de aceasta, este dificil de perceput plus-valoarea unor astfel 
de acte în termeni de accesibilitate şi inteligibilitate a normei. În unele cazuri 
s-a putut afirma că regulamentul nu constituie rezultatul unei codificări din 
cauza lipsei sale de amploare şi de sistematizare.

singura excepție a acestei analize este, după cum s-a demonstrat, 
codificarea dreptului comunitar al vămilor. Aceste rezultate se explică prin 
slabul interes pe care îl acordă puterea politică acestui domeniu. se pare că 
comisia Europeană nu este în măsură, pe termen scurt, să finalizeze o veritabilă 
codificare. Într-adevăr, la 14 ani de la presupusa codificare a dreptului în cadrul 
uniunii Europene, ca o dovadă semnificativă a lipsei de experiență, serviciile 
juridice ale comisiei au organizat o zi de informare cu privire la codificarea 
în Franța şi la consolidarea realizată prin intermediul site-ului légifrance29. 

25 J. schwarze, Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the 
Administrative Laws of the EU Member States, baden-baden, sweet şi maxwell, londra, 1996, p. 76.

26 s. peruzzetto, La codification du droit communautaire, în La codification, b. beignier 
(dir.), paris, dalloz, themes et commentaires, 1996, p. 150.

27 m. mattera, Vers un Code européen des marchés publics, RDUE 2000, p. 531.
28 E. chiti, c. Franchini, L`integrazione Administrativa Europea, Ed. mulino, 2003, p. 65.
29 légifrance este serviciul public de difuzare a legislației franceze prin intermediul 

internetului. Acest serviciu este subordonat secretariatului General al Guvernului şi este 
gestionat de direcția informații legale şi Administrative. légifrance oferă acces la: 1) dreptul 
național francez (constituție, coduri, texte legislative şi reglementări publicate în monitorul 
Oficial al republicii Franceze, convenții colective şi buletine oficiale publicate de ministere); 
2) jurisprudența constituțională, administrativă şi judiciară; 3) dreptul european (textele 
tratatelor europene, dreptul derivat publicat în Jurnalul Oficial al uniunii Europene, textele 
actelor legislative de transpunere a directivelor în legislația națională şi jurisprudența uE);  
4) dreptul internațional (tratate şi jurisprudență). textele publicate în Jurnalul Oficial al republicii 
Franceze începând cu anul 1990 pot fi consultate în integralitatea lor. pentru actele publicate 
între anii 1947 şi 1989, pot fi consultate doar referințele şi facsimilele textelor. Formularele de 
căutare permit interogarea diverselor baze de date legislative. Ele sunt adaptate la diversele 
tipuri de acte şi la nevoile utilizatorilor (căutare simplă, avansată sau tematică).
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În afară de lipsa de determinare terminologică şi metodologică care să 
confirme că metoda de codificare a comisiei nu este fixată, această situație 
demonstrează absența voinței reale de a codifica30.

dezbaterile în jurul codificării dreptului civil european sau a unui drept 
european al contractelor atestă interesul pe care îl poate prezenta codificarea 
în acest domeniu precis al dreptului civil. totuşi, realizările concrete se lovesc 
de două dificultăți. prima se referă la diferențele între sistemul common 
law şi sistemul continental. În această privință cei care se opun realizării 
unei codificări sunt juriştii din common law. A doua dificultate rezultă din 
minimalizarea administrației europene şi din numărul redus de jurişti care se 
ocupă de acest domeniu. chiar dacă ideea unei codificări a dreptului civil la 
nivel european există, ea nu cunoaşte încă, în mod oficial, realizări concrete. 
proiectul este, cu siguranță, prematur tot din lipsa unei puteri politice în 
măsură să-şi impună viziunea, de aceea la ora actuală, ideea unui cod civil 
european rămâne o dorință arzătoare.

Analiza sistemelor de codificare în lume dezvăluie faptul că atracția pe care 
o exercită este relativă. Există cu certitudine realizări palpabile, dar ele rămân 
destul de limitate.

5. Riscul de desistematizare prin decodificare

m. van de Kerckhove şi Fr. Ost se îndoiesc că dezvoltarea unui drept în 
afara sau contrar unui cod poate pune în pericol sistemul. Aceştia sunt de 
părere că „fără îndoială, codul este supus presiunilor exterioare, evenimentelor 
independente de logica sa internă, dar acestea sunt departe de a acționa 
precum informațiile care contribuie la deprogramarea sistemului”31. Este bine 
să enunțăm acest punct de vedere şi să constatăm că acest sistem nu este 
izolat dar nici nu poate fi programat din exterior şi îşi menține identitatea 
în ciuda şocurilor externe pe care le suportă. dacă, din întâmplare, această 
modificare se întâmplă, putem asista la o dezintegrare a sistemului”.  
Într-adevăr, problema influenței presiunilor din exterior asupra sistemului 
prezintă riscul decodificării care poate interveni inevitabil.

influența asupra sistemului nu este aceeaşi dacă decodificarea are ca sursă 
normele naționale sau normele unionale.

din punct de vedere intern, există două ipoteze în domeniul decodificării, 
în funcție de cum va proceda legiuitorul. În cazul cel mai comun, al unei 
decodificări pure şi simple, legiuitorul va modifica dispozițiile domeniului 
codificat şi nu va prevede integrarea noilor norme. În a doua ipoteză, legiuitorul 
va realiza o decodificare veritabilă. Această a doua ipoteză este rar întâlnită, dar 
circumstanțele în care intervine merită explicații suplimentare.

30 m. ruffert, The transformation of administrative law in Europe, sellier, European law 
publishers, 2007, p. 78.

31 m. Van de Kerchove şi Fr. Ost, Le systeme juridique entre ordre et désordre, paris, puF, 
1988, p. 151.
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primul caz este unul clasic şi inevitabil32. Într-adevăr, din momentul în care 
un act normativ de codificare a fost promulgat riscul decodificării este cert.

se pare că, în ipoteza unei decodificări, se poate produce, în cazurile 
extreme, şi o desistematizare. În acest caz, normele exterioare sistemului, dar 
legate de domeniul codificat, nu mai sunt interpretate prin raportare la sistem. 
În cel mai bun caz, acesta există în continuare dar este căzut în desuetudine. 
prin urmare, este ineficient. structura sa este depăşită şi, prin urmare, nu mai 
este reprezentativ pentru dreptul în vigoare. singura soluție posibilă pentru 
supraviețuirea unui sistem muribund este recodificarea sau resistematizarea 
sa. de asemenea, putem spune că dacă este necesară recodificarea, aceasta 
demonstrează că vechiul sistem nu mai există.

Această ipoteză a desistematizării nu există decât în cazul unei decodificări 
extreme devenită realitate, deoarece, înainte de a se ajunge aici, simpla 
decodificare nu poate să fie percepută ca o anomalie a sistemului.

În schimb, în ipoteza în care sistemul este foarte bine creat, normele 
exterioare sunt adăugate acestuia, fără ca aceasta să decurgă, neapărat, din 
voința expresă a legiuitorului. Acest lucru creează, în acest caz, o dependență a 
normele ulterioare care nu sunt incluse în sistem în măsura în care acestea se 
referă acelaşi domeniu.

A doua ipoteză, chiar dacă marginală, dar care poate duce la o periclitare 
a codificării, este elaborarea normelor în afara codului pentru rezolvarea 
eventualelor conflicte care ar putea exista între anumite reguli plecând de la o 
dispoziție codificată în vigoare.

Este vorba despre o formă rară şi excepțională de decodificare. cu toate 
acestea, acest caz este important în măsura în care scopul său nu este de 
a completa domeniul respectiv cu o dispoziție necesară care ar lipsi, ci de a 
contrazice sau nega sistemul pentru motive care țin de oportunitatea politică. 
desigur, aceasta nu este o desistematizare de mare amploare.

Astfel, conceptul auto-protector al sistemului nu poate fi decât relativ, 
în măsura în care presiunea mediului sistemului poate genera modificări 
în interiorul acestuia. dacă legiuitorul național, autor al componentelor cu 
valoare legislativă, poate contribui la desistematizare, decodificarea poate, 
de asemenea proveni din presiunea exercitată asupra sistemului de dreptul 
unional.

5.1. Decodificarea sub presiunea dreptului unional
normele supra-naționale, în general, fie că sunt de origine unională sau 

internațională afectează codurile în vigoare.
din momentul în care sistemul unional pătrunde în sistemul intern, 

astfel încât acesta realizează o implementare a primului, este rolul sistemului 
intern de a se adapta la această presiune exterioară. de asemenea, trebuie 
remarcat faptul că aceste norme sunt străine sistemului codificat, dar nu şi 
ordinii juridice naționale, deoarece aceasta prevede integrarea lor. Astfel, 

32 m. Van de Kerchove şi Fr. Ost, Le systeme juridique entre ordre et désordre, paris, puF, 
1988, p. 152.
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toate normele cu valoare supra-legislativă, inclusiv reglementările unionale, 
nu afectează în mod direct sistemul codificat deoarece acestea au o valoare 
juridică superioară codurilor. singurele ipoteze pertinente care pot fi luate în 
calcul sunt cele ale directivelor unionale, în măsura în care acestea fac obiectul 
unei transpuneri în dreptul intern.

Această înmulțire a directivelor unionale poate produce o anumită decodificare. 
Or, multiplicarea lor fără codificare, poate, în timp să atragă normele în afara 
sistemului şi să contribuie la dezintegrarea lui. pentru ca acest lucru să se întâmple, 
trebuie ca aceste directive să reglementeze domenii deja codificate.

Astfel, pot fi formulate două ipoteze.
Într-o primă ipoteză, directivele sunt deja transpuse. Ele devin astfel legi 

ordinare sau reglementări şi aceste acte normative au vocația de a fi codificate 
dacă privesc un domeniu reglementat de un cod în vigoare. Acest punct de 
vedere nu este contestat. dacă acest lucru nu se întâmplă, ele vor contribui la 
decodificare în acelaşi fel în care o pot face şi normele naționale33.

dacă termenul acordat pentru transpunere este depăşit, în conformitate 
cu hotărârile curții de Justiție a uniunii Europene, directiva are efect direct. 
conform hotărârii Alitalia, autoritatea administrativă competentă va primi 
cererile de anulare a unei reglementări incompatibile cu o directivă. În 
consecință, o directivă care nu este transpusă şi al cărei termen de transpunere 
a expirat, fiind opozabilă statului de către particulari, poate face obiectul 
unei transpuneri prin intermediul codificării. În schimb, problema este mai 
delicată în cazul în care termenul nu a expirat. putem considera că acestea 
pot fi codificate deoarece acestea au vocația de a fi transpuse şi implicit de a fi 
codificate. În acest ultim caz, este discutabil dacă aceste reglementări pot avea 
o influență asupra sistemului şi pot conduce la desistematizarea sa.

de asemenea, este posibil să considerăm că codificarea ar putea fi o 
modalitate eficientă de transpunere a directivelor. Operațiunea de codificare 
ar putea conduce la o codificare ipso facto a textelor unionale care trebuie 
transpuse şi astfel, se evită crearea unui eşalon normativ suplimentar, cel al 
legilor de transpunere, care au vocația de a fi ulterior codificate.

Astfel, riscul de desistematizare este de aceeaşi natură ca cel rezultat din 
decodificarea legislativă. Aşa cum arată V. iacov Fradera, „decadența noțiunii 
clasice de sistem juridic rezultată din invazia regulilor generate de integrarea 
europeană, face ca un element esențial al sistemului de drept, coerența, să nu 
mai existe”34.

Concluzii

putem reține opiniile lui m. van de Kerckhove şi Fr. Ost conform cărora 
sistemul juridic este sinonim cu ordinea juridică şi, mai ales că acesta 

33 c. Harlow, Codification of EC Administrative Procedures in European law Journal, 2009, 
p. 56.

34 V. Jacob de Fradera, Le systeme juridique est mort, vive l'ensemble, in Mél. B. Oppetit, 
paris, litec, 2009, p. 193.



109

presupune reunirea a trei caracteristici esențiale35. Astfel, acest sistem 
presupune „existența unor relații specifice între elementele sale şi nu simpla 
lor juxtapunere; trebuie să existe un ansamblu ordonat sau organizat. (...) ideea 
centrală la acest nivel este faptul că trebuie să existe ordine sau organizare”36. 
În cele din urmă, al treilea aspect care caracterizează sistemul este structura sa. 
Apoi trebuie analizat în ce măsură aceste trei elemente corespund conceptului 
de codificare.

se pare, la prima vedere, că orice codificare are o vocație holistică. Analiza 
sistemică poate explica această caracteristică: „sistemismul a reprezentat 
în această tradiție un răspuns la fragmentarea cunoaşterii care însoțeşte 
progresul ştiinței, precum şi pentru acumularea datelor empirice izolate, 
care permit o globalizare a realității, pentru a o face inteligibilă în unitatea 
sa fundamentală”37. prin înlocuirea cuvântului „cunoaştere” cu „surse de 
drept”, o definiție sistemică a codificării poate fi obținută. Această idee este 
verificată cu ajutorul unei alte tradiții, tradiția raționalistă „născută din dorința 
de certitudine a cunoaşterii”. din nou, codificarea răspunde şi acestui concept, 
deoarece, teoretic, aceasta reuneşte certitudinea cunoaşterii juridice. În cele 
din urmă, una dintre particularitățile codificării este de a reglementa un întreg 
domeniu al dreptului. Această amplitudine este organizată în jurul unui plan, 
vizează diferitele niveluri şi este delimitată de perimetrul sistemului. Aceste 
caracteristici, de asemenea, par să apropie cele două concepte, al codificării şi 
al sistemului.

Acest lucru nu ar trebui să fie surprinzător, deoarece m. van de Kerckhove 
şi Fr. Ost analizând „diferitele forme de sistematizare”, îşi încep studiul prin 
prezentarea codificării. Ar trebui menționat faptul că, potrivit acestora, numai 
codurile din secolul al XiX-lea au această caracteristică, iar codurilor actuale 
şi-au pierdut-o. Într-adevăr, caracterul sistemic al marilor coduri ale secolului 
al XiX-lea nu poate fi pus sub semnul întrebării.

Această legătură între cod şi sistem este evidentă pentru mulți autori. 
Astfel, J. Vanderlinden pentru a analiza acest raport, a abordat definițiile 
date codului de două dicționare şi un lexicon38. El a menționat că aceste trei 
definiții sunt asemănătoare cu privire la forma codului, aceasta fiind numită 
fie „culegere”, fie „ansamblu”, fie „corp” care este neapărat organizat pentru 
a demonstra arhitectura conform căreia este construit. Astfel, legătura 
dintre cod şi sistem pare atât de evidentă încât expresiile „cod sistematic” şi 
„codificare sistematizantă” ar putea fi considerate pleonasm atât de veche este 
relația dintre cod şi sistem.

35 m. van de Kerchove şi Fr. Ost, Le systeme juridique entre ordre et désordre, paris, puF, 
1988, p. 24.

36 Idem, p. 25.
37 chr. Grzegorczyk, Evaluation critique du paradigme systémique dans la science du droit, 

APD 1986, p. 282.
38 J. Vanderlinden, «Qu'est-ce qu'un code?», Les cahiers de droit 2005, vol. 46, p. 49.
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Reglementarea şi supravegherea pieţei de capital 
între interesul public al bunei funcţionări a pieţelor de 
instrumente financiare şi tensiunile generate de criza 

economică. Rolul autorităţii autonome de specialitate. 
aspecte din jurisprudenţa recentă a CJUe

Jud. dr. Gabriela BoGAsIu
ÎCCJ, secţia contencios administrativ şi fiscal

criza financiară globală izbucnită în 2007-2008 a scos la iveală deficiențe 
majore şi profunde ale supravegherii şi încrederii în sectorul financiar şi a impus 
o remodelare a arhitecturii europene de supraveghere financiară.

românia a inițiat un proces de reorganizare a sistemului național de 
supraveghere, concretizat în plan normativ prin adoptarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 93/2012, privind înființarea, organizarea şi 
funcționarea Autorității de supraveghere Financiară, autoritate administrativă, 
autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, 
autofinanțată, care preia atribuțiile a trei autorități: comisia națională a 
Valorilor mobiliare, comisia de supraveghere a Asigurărilor şi comisia de 
supraveghere a sistemului de pensii private.

una dintre dimensiunile activității autorității de supraveghere financiară 
priveşte autorizarea, supravegherea şi reglementarea funcționarii piețelor 
de instrumente financiare, în scopul asigurării stabilității, competitivității, 
protecției împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase şi, nu în ultimul 
rând, a încrederii în aceste piețe.

În acest context, prezintă relevanță hotărârea preliminară pronunțată de 
cJuE la data de 22 martie 2012, în cauza c-248/11, cunoscută sub denumirea 
de cauza Nilaş, asupra interpretării normelor din directiva nr. 2004/39/cE care 
definesc noțiunea de „piață reglementată”.

I. Contextul european

de mai multă vreme, în cadrul uniunii Europene s-a manifestat 
preocuparea pentru crearea unei piețe mai eficiente a serviciilor financiare, 
aptă să asigure accesul transfrontalier la o gamă din ce în ce mai largă de 
instrumente financiare.

criza financiară globală izbucnită în 2007-2008 a scos la însă la iveală 
deficiențe majore şi profunde ale supravegherii în sectorul financiar, 
constatându-se că modelele naționale de supraveghere nu au reuşit să țină 
pasul cu globalizarea financiară şi cu realitatea piețelor financiare europene, 
bazate pe integrare şi interconectare. de asemenea, criza a afectat gradul de 
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încredere între autoritățile naționale de supraveghere, aducând în prim plan 
disfuncții ale cooperării şi aplicării coerente a dreptului uniunii Europene1.

s-a impus astfel, cu evidență, necesitatea unor măsuri menite să asigure 
creşterea protecției investitorilor şi emitenților de titluri, sporirea transparenței 
mecanismelor de tranzacționare, a operațiunilor post-tranzacționare, 
prevenirea apariției riscului sistemic, asigurarea stabilității financiare şi crearea 
mediului adecvat pentru o creştere economică sustenabilă, orientată către 
investițiile pe termen lung2.

pe acest fond, în 2008, comisia Europeană a însărcinat un grup la nivel 
înalt („comisia larosiere”) pentru a face recomandări cu privire la consolidarea 
mecanismelor europene de supraveghere, în scopul protecției sporite a 
cetățenilor şi redării încrederii în sistemul financiar. raportul final prezentat 
în februarie 2009 a cuprins recomandări privind: reformarea structurii de 
supraveghere în sectorul financiar, pentru a se reduce pe viitor riscul apariției 
crizelor financiare şi gravitatea acestora; crearea unui sistem european al 
supraveghetorilor financiari care să cuprindă trei autorități europene de 
supraveghere – sectorul bancar, sectorul valorilor mobiliare şi sectorul 
asigurărilor şi pensiilor ocupaționale; crearea unui comitet european pentru 
risc sistemic, potrivit regulamentului (uE) nr. 1094/2010 al parlamentului 
European şi al consiliului, de instituire a Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea Europeană de Asigurări şi pensii Ocupaționale).

prin urmare, la data 1 ianuarie 2011 a căpătat contur noua arhitectură 
de supraveghere financiară europeană, sistemul European de supraveghere 
Financiară fiind compus din:

–  comitetul European pentru risc sistemic responsabil cu supravegherea 
macroprudențială la nivel european, care este un organism independent, 
fără personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul băncii 
centrale Europene;

–  Autoritățile europene de supraveghere, cu competențe de reglementare 
microprudențială şi de coordonare a colegiilor de supraveghetori, şi 
anume: (Autoritatea bancară Europeană; Autoritatea Europeană de 
Asigurări şi pensii profesionale; Autoritatea Europeană pentru piețe de 
capital;

–  comitetul comun al Autoritățile Europene de supraveghere
–  Autoritățile naționale de supraveghere.

II. Modelul românesc

românia a optat pentru un sistem unic de supraveghere, care, potrivit 
unor studii, constituie modelul dominant în uniunea Europeană, adoptat de 
un număr de 15 state membre, fie la nivelul băncii centrale, fie ca autoritate 

1 d. petrescu, Autoritatea de Supraveghere Financiară în contextul european, în revista de 
finanțe publice şi contabilitate (rFpc) nr. 3/2013, pp. 21-24.

2 i. panait, „Evoluția reglementărilor uE privind piețele financiare înainte şi după criza 
financiară din 2007-2008”, comunicare prezentată în cadrul conferinței Aplicarea dreptului 
pieței de capital, institutul național al magistraturii, bucureşti, 2 octombrie 2013.
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distinctă (cehia, danemarca, Estonia, Germania, ungaria, irlanda, letonia, 
lituania, malta, Austria, polonia,slovacia, Finlanda, suedia şi marea britanie)3.

Reorganizarea sistemului de supraveghere s-a concretizat în plan normativ 
prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, privind 
înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de supraveghere Financiară, 
publicată în monitorul Oficial al româniei, partea i, nr. 874/21 decembrie 2012, 
aprobată, cu modificări, prin legea nr. 113/2013 şi modificată prin alte 4 acte 
normative în cursul acestui an4.

Ordonanța de urgență transpune art. 4 din directiva nr. 2010/78/uE a 
parlamentului European şi a consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a 
directivelor nr. 98/26/cE, 2002/87/cE, 2003/6/cE, 2003/41/cE, 2003/71/cE,  
2004/39/cE, 2004/109/cE, 2005/60/cE, 2006/48/cE, 2006/49/cE şi 
2009/65/cE cu privire la competentele Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaționale) şi ale Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi 
piețe), publicată în Jurnalul Oficial al uniunii Europene, seria l, nr. 331 din  
15 decembrie 2010.

conform preambulului ordonanței de urgență, scopul reglementării rezidă în:
–  Eficientizarea activității de supraveghere sectorială realizată în afara 

băncii centrale, având în vedere disfuncționalitățile constatate în ultima 
vreme a în sectorul pieței de capital şi cel al asigurărilor

–  Înlăturarea riscului ca, în actuala conjunctură, în care se mențin tensiunile 
generate de criza economică, aceste disfuncționalități să submineze, prin 
contaminare, încrederea populației în serviciile oferite de întregul sistem 
financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este definită în art. 1 alin. (2) ca 
fiind o autoritate administrativă, autonomă, de specialitate, cu personalitate 
juridică, independentă, autofinanțată şi preia atribuțiile a trei autorități: 
comisia națională a Valorilor mobiliare, comisia de supraveghere a Asigurărilor 
şi comisia de supraveghere a sistemului de pensii private.

ideea unificării celor trei entități într-o autoritate comună a pornit de la 
ideea că dimensiunea acestor piețe este prea mică pentru a justifica existența 
a trei organisme distincte, dar după unele aprecieri5, noua Autoritate de 

3 d. petrescu, op. cit.
4 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2013, privind unele măsuri fiscal-bugetare 

şi pentru modificarea unor acte normative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2013 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea şi funcționarea Autorității de supraveghere Financiară, legea nr. 260/2013, 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri  
fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative şi Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 
privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de supraveghere Financiară, precum 
şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
românia.

5 d. petrescu, op. cit.
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supraveghere Financiară (AsF) ar putea controla un sector cu active totale 
de aproximativ 40 mld. euro (doar bursa de Valori bucureşti – bVb şi rasdaq 
adună circa 23 mld. euro, la care se adaugă fondurile mutuale şi de investiții, 
fondurile de pensii private, asigurările de viață şi activele companiilor de 
asigurare non-viață) deloc puțin, dacă ne raportăm la nivelul întregului pib, de 
peste 130 mld. euro.

Independenţa Autorității de supraveghere Financiară are o dublă 
dimensiune, fiind reglementată atât în ceea ce priveşte activitatea entității în 
sine, cât şi a personalului său, după cum urmează:

–  În exercitarea atribuțiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, 
activitatea AsF nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate – art. 1 alin. (3);

–  AsF, membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nu vor 
accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism 
sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege – art. 4.

Domeniul de activitate este trasat în art. 2 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012, corespunzător celor trei componente ale competenței 
administrative. În esență, AsF exercită atribuții de autorizare, reglementare, 
supraveghere şi control asupra: operațiunilor cu instrumente financiare şi 
subiectelor implicate în acestea, activității de asigurare şi de reasigurare şi 
sistemului de pensii private.

În exercitarea atribuțiilor şi prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță 
de urgență, AsF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare 
şi supraveghere a piețelor, participanților şi operațiunilor pe aceste piețe şi are 
ca obiective:

a)  asigurarea stabilității, competitivității şi bunei funcționări a piețelor 
de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe şi în 
investițiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecției 
operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi 
frauduloase;

b)  promovarea stabilității activității de asigurare şi apărarea drepturilor 
asiguraților;

c)  asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private şi 
protejarea intereselor participanților şi ale beneficiarilor.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 conține şi prevederi 
exprese cu privire la accesul la justiţie, statuând, în art. 7, următoarele:

„(1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanțelor 
judecătoreşti competente dacă se consideră vătămată de aplicarea 
necorespunzătoare sau de neaplicarea de către AsF a dispozițiilor prezentei 
ordonanțe de urgență.

(2) AsF este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra 
considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau 
la baza emiterii actelor sale.

(3) AsF are calitate procesuală activă şi poate interveni în orice proces 
privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum 
şi în orice proces împotriva entităților reglementate sau persoanelor care se 
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află într-o relație juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, 
atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor 
investitorilor, asiguraților, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a 
stabilității financiare.”

III. Studiu de caz: Piaţa Rasdaq

unul dintre aspectele neclare moştenite de la fosta comisie națională 
a Valorilor mobiliare, pe care noua autoritate va găsi, poate, oportun să îl 
lămurească, este statutul pieței rasdaq.

Aceasta a fost înființată în baza Legii nr. 52/1994, privind valorile mobiliare 
şi bursele de valori, fiind denumită inițial bursa Electronică rasdaq, drept 
platformă pentru tranzacționarea acțiunilor societăților de stat transformate 
în societăți deținute public în cadrul programului de privatizare în masă.  
A fost autorizată de către cnVm prin decizia nr. 1092/1996, fiind considerată, 
în acest fel, o piață reglementată, organizată şi supravegheată de autoritatea 
competentă în materie şi dotată cu reguli proprii de funcționare.

ulterior, cadrul normativ s-a modificat, mai întâi prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 28/2002, privind valorile mobiliare, serviciile de 
investiții financiare şi piețele reglementate, care prevedea, în art. 183, că 
piața reglementată rAsdAQ se va transforma în unul dintre tipurile de piață 
reglementată prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în maximum 12 luni 
de la data intrării acesteia în vigoare.

Legea nr. 297/2004, adoptată ca urmare a transpunerii unor directive 
europene în domeniu, a adus în planul dreptului intern noi concepte ale pieței 
de capital şi a adus un plus de rigoare în reglementarea conceptelor preluate 
din legislația anterioară, stabilind condiții mai clar definite de autorizare sau 
avizare, după caz, funcționare şi încetare a funcționării piețelor reglementate şi 
sistemelor alternative de tranzacționare.

Art. 281 al legii evocate conținea o normă tranzitorie privind modalitatea 
în care entitățile preexistente intrării în vigoare a legii nr. 297/2004, situație 
în care se află şi piața rAsdAQ, urmau a fi adaptate noilor norme, conferind 
cnVm un drept de apreciere privind stabilirea, prin regulament, a perioadei 
în care entitatea reglementată trebuie să se încadreze în prevederile noii 
legi, perioadă care nu va depăşi 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. 
Autorizațiile emise entităților reglementate înainte de intrarea în vigoare a 
acestei legi îşi păstrau valabilitatea, dar entitățile reglementate erau obligate 
ca, până la termenul prevăzut în regulamentul adoptat de cnVm, să depună 
modificări şi/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării 
autorizațiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi şi al înregistrării 
acestora în registrul cnVm

potrivit art. 125 din legea nr. 297/2004, o piață reglementată este un 
sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare care:

a)  funcționează regulat;
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b)  este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării 
cnVm definesc condițiile de funcționare, de acces pe piață, condițiile de 
admitere la tranzacționare a unui instrument financiar;

c)  respectă cerințele de raportare şi transparență în vederea asigurării 
protecției investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi 
reglementările emise de cnVm, potrivit legislației europene.

În accepțiunea art. 4 alin. (1) pct. 14 din directiva nr. 2004/39/cE a 
parlamentului European şi a consiliului, privind piețele instrumentelor 
financiare, „piață reglementată” înseamnă un sistem multilateral, exploatat 
şi gestionat de un operator, care asigură sau facilitează confruntarea – chiar 
în interiorul său şi în conformitate cu norme nediscreționare – a unor interese 
multiple de vânzare şi de cumpărare exprimate de terți pentru instrumente 
financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte privind 
instrumente financiare admise la tranzacționare în cadrul normelor sale 
şi al sistemelor sale, şi care este autorizat şi funcționează în mod regulat în 
conformitate cu dispozițiile titlului iii.

revenind la chestiunea rasdaq, este de menționat că sub imperiul 
actelor normative ulterioare legii nr. 52/1994 nu a mai intervenit o decizie 
de autorizare ca piață reglementată. la 1 decembrie 2005, operatorul bursei 
Electronice rasdaq s.A. a fuzionat cu operatorul bursei de Valori bucureşti s.A., 
primul fiind absorbit de cel de-al doilea.

În acest context, în cadrul unui proces penal având ca obiect infracțiunea 
de manipulare a pieței de capital, curtea de Apel cluj a sesizat cJuE, în temeiul 
art. 267 din tratatul privind Funcționarea uniunii Europene (fostul art. 234 
din tcE) cu o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, cu scopul de 
a clarifica natura juridică a pieței rasdaq, aceea de piață reglementată sau de 
piață care doar funcționează după anumite reguli.

În cauza c-248/11, cunoscută sub denumirea de cauza Nilaş, hotărârea 
cJuE, pronunțată la data de 22 martie 2012, a fost următoarea:

1) Articolul 4 alin. (1) pct. 14 din directiva nr. 2004/39/cE a parlamentului 
European şi a consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor 
financiare, de modificare a directivelor nr. 85/611/cEE şi nr. 93/6/cEE ale 
consiliului şi a directivei nr. 2000/12/cE a parlamentului European şi a 
consiliului şi de abrogare a directivei 93/22/cEE a consiliului, astfel cum a 
fost modificată prin directiva nr. 2007/44/cE a parlamentului European şi a 
consiliului din 5 septembrie 2007, trebuie interpretat în sensul că o piață de 
instrumente financiare care nu îndeplineşte cerințele prevăzute în titlul iii din 
această directivă nu intră în noțiunea „piață reglementată”, astfel cum este 
definită de dispoziția menționată, chiar dacă operatorul său a fuzionat cu 
operatorul unei astfel de piețe reglementate.

2) Articolul 47 din directiva nr. 2004/39, astfel cum a fost modificată prin 
directiva nr. 2007/44, trebuie interpretat în sensul că înscrierea unei piețe pe 
lista piețelor reglementate prevăzută de acest articol nu constituie o condiție 
necesară pentru calificarea pieței respective ca piață reglementată în sensul 
acestei directive.
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urmare acestei interpretări adoptate prin hotărârea preliminară 
menționată, instanța națională, asumându-şi rolul de a verifica dacă piața 
rAsdAQ a îndeplinit cerințele prevăzute în titlul iii din directivă, pentru a se 
putea stabili cu certitudine dacă este vorba în speță de o piață reglementată 
sau nu, a reținut că rAsdAQ nu poate avea statut de piață reglementată, 
pentru că nu îndeplineşte condițiile specifice privind autorizarea şi funcționarea 
unei piețe reglementate, o condiție primordială şi esențială fiind întru 
început emiterea de către cnVm a deciziei de autorizare a funcționării pieții 
reglementate, decizie care nu există în cazul supus analizei6.

un argument pe care instanța l-a considerat elocvent a fost acela 
că autoritatea competentă, cnVm, a comunicat că nu a primit o cerere 
de autorizare a pieței rAsdAQ ca piață reglementată în sensul legii  
nr. 297/2004 privind piața de capital şi al directivei nr. 2004/39, iar cnVm nu 
a emis niciun act individual (decizie) prin care să autorizeze piața rAsdAQ ca 
piața reglementată în sensul art. 125 din lege sau al art. 4 alin. (1) pct. 14 din 
directivă.

din motivarea deciziei citate rezultă că, în analiza condițiilor antrenării 
răspunderii penale, instanța de fond7 a avut în vedere bogata jurisprudență 
a curții Europene a drepturilor Omului, care a subliniat importanța asigurării 
accesibilității şi previzibilității legii, instituind şi o serie de repere pe care 
legiuitorul trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigențe. 
Astfel, în mai multe cauze (Rotaru împotriva României, Dammann împotriva 
Elveţiei etc.), curtea Europeană a drepturilor Omului a subliniat că o normă 
este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, 
în aşa fel încât să permită oricărei persoane – care la nevoie poate apela la 
consultanță de specialitate – să îşi corecteze conduita şi, în special, o normă 
este previzibilă atunci când oferă o anume garanție contra atingerilor arbitrare 
ale puterii publice. sub acest aspect, principiul securității juridice se corelează 
cu un alt principiu, dezvoltat în dreptul comunitar, şi anume principiul încrederii 
legitime, care impune ca legislația să fie clară, predictibilă, unitară şi coerentă 
(cauzele Faccini Dori v Recreb, Foto-Frost v Hauptzollamt Lubeck-Ost).

transpunând principiile mai sus amintite în materia dreptului penal curtea 
de apel a constatat că deficiențele cu privire la stabilirea caracterului de piață 
reglementată a rAsdAQ, element constitutiv al infracțiunii pentru care au fost 
trimişi în judecată inculpații, profită acestora.

de-a lungul timpului, instanțele – de contencios administrativ, de 
data aceasta – au fost confruntate însă cu numeroase litigii privind 
acte administrative prin care comisia națională a Valorilor mobiliare a 
tratat operațiunile de pe piața rasdaq ca fiind unele efectuate pe o piață 
reglementată, cu efectele corespunzătoare asupra operațiunilor în sine şi 
a entităților implicate în acestea. mecanismul de abordare a unui litigiu de 
contencios administrativ are un anumit specific, decurgând din trăsăturile şi 

6 ÎccJ, secția penală, decizia nr. 865 din 13 martie 2013, pronunțată în recurs,  
http://www.scj.ro/sp%20rezumate%202013/sp%20dec%20r%20865%2013.03.2013.htm

7 c. Apel cluj, secția penală şi de minori, sentința nr. 72 din 27 iunie 2012.
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principiile care caracterizează raportul de drept administrativ, între acestea 
înscriindu-se şi principiul priorității interesului public.

cu titlu exemplificativ, cităm dintr-o decizie recentă a Înaltei curți8, 
pronunțată într-un litigiu având ca obiect anularea ordonanțelor prin care 
cnVm a sancționat reclamantele, în calitate de acționare ale unei societăți 
pe acțiuni, pentru nerespectarea obligației instituite de art. 203 din legea  
nr. 297/2004, punându-li-se în vedere că au obligația ca, singure sau împreună 
cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la cnVm, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la primirea ordonanțelor, documentația 
aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a acțiunilor. În cauză a fost 
invocată hotărârea curții de la luxemburg, pentru a demonstra că piața 
rAsdAQ nu este o piață reglementată, astfel că din această cauză ordonanțele 
emise de cnVm sunt nelegale, întrucât dispozițiile din legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, în baza şi în executarea cărora au fost emise, nu se 
aplică decât piețelor reglementate.

În cadrul legii nr. 247/2004, art. 203 face parte din secțiunea intitulată 
„Ofertele publice de preluare obligatorii” în privința căreia art. 202 prevede 
expres următoarele „prevederile acestei secțiuni se aplică societăților 
comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.”

demersul interpretativ efectuat de instanța de contencios administrativ a 
pornit de la premisa că, dând efect prevederilor art. 267 tFuE, fost art. 234 tcE, 
curtea de Justiție a uniunii Europene s-a pronunțat exclusiv asupra interpretării 
normelor de drept comunitar din directiva nr. 2004/39/cE, aplicabile în 
litigiul aflat pe rolul curții de Apel cluj, evitând în răspunsul formulat orice 
referire la piața rAsdAQ. mai exact, curtea de la luxemburg s-a limitat strict 
la interpretarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 14 şi art. 47 din directiva  
nr. 2004/39/cE.

În motivarea deciziei, Înalta curte – secția de contencios administrativ 
şi fiscal a reținut că până în prezent nu s-a clarificat de către cnVm dacă 
piața rAsdAQ este sau nu o piață reglementată în sensul prevederilor legii  
nr. 297/2004 privind piața de capital şi ale normelor comunitare incidente din 
directiva nr. 2004/39/cE. Aceasta nu poate duce însă, automat, la concluzia 
că piața rAsdAQ nu este o piață reglementată, ci un sistem alternativ de 
tranzacționare. dacă poate fi sau nu calificată astfel este o chestiune care ține, 
cum a statuat curtea de la luxemburg, de îndeplinirea exigențelor legale fixate 
pentru „piața reglementată”.

Înalta curte a mai observat că de la înființarea pieței rAsdAQ, în 
anul 1996, prin decizia nr. 1092/27.08.1996, şi până în prezent, pe baza 
reglementărilor emise de cnVm, această piață a funcționat în mod regulat ca 
o piață organizată şi supravegheată de cnVm, aplicându-i-se dispozițiile legii 
nr. 297/2004, de unde se degajă concluzia că autoritatea de reglementare şi 
supraveghere a pieței de capital a aplicat pentru rAsdAQ reguli similare unei 
piețe reglementate. cu alte cuvinte, cnVm a asigurat prin reglementările sale 
acelaşi nivel de protecție al acționarilor minoritari din societățile tranzacționate 

8 ÎccJ, secția de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5331 din 21 mai 2013, nepublicată.
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pe rAsdAQ cu cel acordat acționarilor minoritari din societățile tranzacționate 
în cadrul bursei de Valori bucureşti.

„Aşadar, prevederile art. 203 şi următoarele din legea nr. 297/2004, 
privind piața de capital, care constituie baza legală a ordonanțelor contestate 
în prezenta cauză, reprezintă o protecție legislativă a acționarilor minoritari în 
societățile comerciale tranzacționate pe bVb, nivel egal acordat de cnVm şi 
celor de pe piața rAsdAQ, ce nu a fost niciodată disputat.

prin urmare, față de cele ce preced, noțiunea de piață reglementată, 
in limine litis, trebuie interpretată strict prin prisma efectelor urmărite de 
legislator, sens în care este necesar a se aprecia că în mod legal cnVm a emis 
ordonanțele în discuție în temeiul art. 203 şi urm. din legea nr. 297/2004.”

prin urmare, manifestarea de voință a autorității emitente a fost 
interpretată în raport cu scopul urmărit de legiuitorul național prin adoptarea 
normelor puse în aplicare şi acordându-se prevalență aspectelor de fond, iar nu 
elementelor formale ale raportului juridic dedus judecății.

Concluzii

reorganizarea sistemului de supraveghere financiară în românia se înscrie 
într-un context mai larg de reconfigurare a arhitecturii europene în domeniu, 
ca răspuns la gravele efecte pe care criza financiară din 2007-2007 le-a produs 
asupra piețelor financiare bazate pe integrare şi interconectare.

În ceea ce priveşte domeniul piețelor de instrumente financiare, Autoritatea 
de supraveghere Financiară preia atribuțiile comisiei naționale a Valorilor 
mobiliare (cnVm) şi, odată cu acestea, aspectele pe care antecesoarea sa le-a 
lăsat neclarificate, între care se numără şi statutul rasdaq.

dacă ținem seama, pe de o parte, de amploarea operațiunilor cu 
instrumente financiare desfăşurate în cadrul pieței rasdaq şi de caracterul 
regulat al funcționării sale, timp de aproape 20 de ani, şi, pe de altă parte, de 
obiectivele, atribuțiile şi prerogativele comisiei naționale a Valorilor mobiliare, 
este greu de înțeles pasivitatea de care a dat dovadă aceasta în clarificarea 
statutului rasdaq şi a naturii operațiunilor cu instrumente financiare 
efectuale în cadrul acesteia. rămâne de văzut dacă mai tânăra Autoritate de 
supraveghere Financiară îşi va asuma rolul de a identifica şi pune în aplicare 
pârghiile legale în acest sens, împrejurare ce ar constitui, până la urmă, o 
expresie a bunei administrări în raza sa de competență.
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Tendinţe privind evoluţia justiţiei administrative

Drd. mihaela CoNstANtINEsCu

Justiţia administrativă – mijloace instituţionale prin care se poate 
realiza

neîncrederea justițiabililor în capacitatea instanțelor de judecată de a 
realiza actul de justiție şi inconvenientele reprezentate de durata îndelungată 
a procedurilor judiciare şi dificultatea acestora pentru înțelesul unui cetățean 
obişnuit aflat în imposibilitatea financiară de a beneficia de asistența unui 
avocat şi de a-şi permite costurile soluționării cauzei sale, a determinat în unele 
state căutarea altor modalități de realizare a justiției administrative.

una dintre cauzele ineficacității justiției pare să o reprezinte în principal 
factorul constrângerilor financiare, considerându-se necesare suplimentarea 
numărului magistraților şi a personalului auxiliar, acordarea unor spații 
corespunzătoare instanțelor de judecată şi asigurarea fondurilor necesare 
pentru acoperirea tehnologiei şi mijloacelor materiale necesare desfăşurării 
activității. toate aceste piedici, pentru care nu putem spune că sunt culpabili 
magistrații, ci modul în care se fac alocările bugetare şi în care este manageriată 
justiția, sunt probleme care se răsfrâng inclusiv asupra justiției administrative. 
la cele de mai sus putem adăuga nevoia specializării magistraților şi a 
pregătirii continue, cel puțin, în vederea menținerii gradului de profesionalism, 
în condițiile multitudinii de schimbări legislative, cele din urmă fiind condiții 
esențiale pentru realizarea justiției.

Față de toate acestea, în domeniul administrativ, pentru a înlătura 
eventualele disfuncționalități ale justiției observăm tendința majorității 
statelor de a delimita competența soluționării cauzelor administrative de 
competența instanțelor civile, în unele cazuri ajungând până la excluderea 
cauzelor administrative din sfera de competență a instanțelor puterii 
judecătoreşti şi atribuirii în competența executivului, prin constituirea unor 
jurisdicții administrative.

pentru înțelegerea justiției administrative se impune mai întâi clarificarea 
conceptului de justiție. când ne referim la justiție avem în vedere în primul 
rând instanțele judecătoreşti. Atât legea nr. 304∕2004 privind organizarea 
judiciară, cât şi constituția, stabilesc pentru românia un sistem unitar de 
jurisdicții, jurisdicția instanțelor de judecată, dar în cadrul cărora se regăsesc 
secții specializate de contencios administrativ. titlul iii, capitolul Vi art. 126 
alin. a din constituție prevede că „Justiția se realizează prin Înalta curte de 
casație şi Justiție şi prin celelalte instanțe judecătoreşti stabilite de lege” iar 
legea nr. 304∕2004 întăreşte acest principiu. În acest sens art. 1 din legea 
nr. 304∕2004 stipulează că „puterea judecătorească se exercită de Înalta 
curte de casație şi Justiție şi de celelalte instanțe judecătoreşti stabilite de 
lege”, iar art. 2 prin alin. 1 şi 2 prevede că justiția este „unică” şi se realizează 
prin instanțele judecătoreşti: Înalta curte de casație şi Justiție; curți de 



120

apel; tribunale; tribunale specializate; instanțe militare; judecătorii. nici 
una dintre aceste instanțe nu aparține autorităților administrative pentru a 
putea lua în considerare existența unui sistem cu dualitate de jurisdicții iar 
„unicitatea” justiției la care face trimitere actul normativ menționat nu lasă 
posibilitatea recunoaşterii existenței în sistemul de drept din românia a unei 
a doua categorii de jurisdicții, cele administrative. cu toate acestea, realitatea 
existenței lor este reglementată prin trimiterile constituționale, prin legea 
specială, legea nr. 554∕2004 a contenciosului administrativ şi prin legile 
speciale care reglementează funcționarea fiecărei jurisdicții în parte, însă a unor 
jurisdicții speciale.

sistemul de justiție din românia presupune totodată existența unor 
secții administrative specializate, după cum urmează: secția de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Înaltei curți de casație şi Justiție, conform 
art. 19 alin. 2 din legea nr. 304∕2004, secțiile de contencios administrativ şi 
fiscal din cadrul curților de apel, conform art. 35 alin. 2 din legea nr. 304∕2004, 
secțiile de contencios administrativ şi fiscal din cadrul tribunalelor, conform  
art. 36 alin. 2 din legea nr. 304∕2004, judecătoriile fiind singurele instanțe 
în cadrul cărora nu sunt constituite secții specializate. componența secțiilor 
specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanței, în raport cu 
volumul de activitate, ținându-se seama de specializarea judecătorului. În 
mod excepțional, în situația în care în cadrul unei secții nu se poate constitui 
un complet de judecată, colegiul de conducere al instanței poate dispune 
participarea unor judecători de la alte secții.

cu referire la soluționarea litigiilor în care sunt implicate autorități 
administrative este utilizată sintagma de „justiție administrativă”, cuprinzând 
toate modalitățile de soluționare a litigiilor în care parte este administrația 
publică, contencioase şi necontencioase, precum şi instituțiile cu atribuții 
în această materie, atât organe ale puterii judiciare, respectiv instanțele de 
judecată, cât şi organe ale autorităților publice cu competențe jurisdicționale.

Folosirea termenului de justiție administrativă nu se raportează numai la 
puterea judecătorească, el desemnând funcția de a judeca atât a autorităților 
puterii judecătoreşti cât şi a autorităților puterii executive. ceea ce leagă 
cele două puteri este funcția comună de soluționare a litigiilor privind actele 
administrative. Asocierea termenului administrativ conceptului de justiție nu 
duce la o limitare a organelor cu competențe jurisdicționale, în sensul luării în 
considerare numai a celor care aparțin executivului, şi excluderii instanțelor de 
judecată, referindu-se nu la categoria celor care judecă, ci la categoria litigiilor 
care pot fi supuse judecății.

„Lato sensu, justiția administrativă poate fi definită ca fiind ansamblul 
mijloacelor de care dispune sistemul juridic pentru a proteja situația juridică 
a persoanelor care se confruntă cu administrația public. Aceste mijloace 
constituie garanții juridice ale celor vătămați în drepturile şi intereselor 
lor legitime prin acte ale administrației publice şi funcționează la inițiativa 
acestora. (…)
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Stricto sensu, prin justiție administrativă se înțelege activitatea de 
soluționare, cu putere de adevăr legal, a litigiilor dintre administrația publică 
şi cetățeni, fie de către instanțele administrative, fie de către instanțele 
judecătoreşti de drept comun. (…)

În sens instituțional, prin justiție administrativă se înțelege sistemul 
autorităților jurisdicționale, organizate fie în cadrul sistemului judiciar, fie 
distinct de acesta, care au drept atribuții soluționarea conflictelor dintre 
autoritățile administrației publice şi cetățeni”.

cele mai cunoscute mijloace prin care se realizează justiția administrativă 
sunt:

–  instanțele de judecată aparținând sistemului judiciar dar fără a fi 
specializate, în cadrul cărora regăsim cel mult complete specializate în 
domeniul administrativ, modul de organizare al sistemului judiciar din 
românia fiind reprezentativ;

–  instanțele de judecată specializate în domeniul administrativ aparținând sis-
temului judiciar – curți sau tribunal administrative, aparținând puterii jude-
cătoreşti, un exemplu fiind cel al Germaniei care are o curte Administrativă 
supremă sau state în care, deşi s-au înființat curți administrative, în ierarhia 
sistemului judiciar piramidal se află o instanță supremă nespecializată, un 
astfel de caz fiind cel al muntenegrului sau sloveniei;

–  instanțele administrative specializate – consilii de stat, curți sau tribunale 
administrative, aparținând puterii executive, regăsite în modul de organizare 
a sistemului judiciar din Franța, având în vedere modul de desemnare al 
judecătorilor care nu sunt absolvenții unei facultăți de drept şi faptul că 
judecătorilor administrativi nu li se recunoaşte statutul de magistrați;

– jurisdicțiile administrative speciale care nu aparțin puterii judecătoreşti 
ci puterii executive – autorități publice, regăsite în majoritatea statelor 
indiferent de sistemul jurisdicțional pentru care au optat, monist – cu 
un singur ordin jurisdicțional sau dualist – cu un ordin jurisdicțional 
administrativ.

despre instanțele administrative specializate denumite curți sau tribunale 
administrative, aparținând puterii executive prof. c. rarincescu afirma că 
reprezintă „un ordin de jurisdicție paralel şi separat de puterea judiciară şi 
având în fruntea lor un organ suprem, analog într-o măsură oarecare curții 
de casație (...). aceste tribunale au uneori competența multiplă fără a fi însă 
generală; alteori însă ele au competența generală, constituind un judecător de 
drept comun, în materie de contencios administrativ cum este consiliul de stat 
din Franța. Aceste tribunale administrative organizate de cele mai multe ori în 
o ierarhie constituie ceea ce se numeşte îndeobşte jurisdicția administrativă”.

Jurisdicțiile administrative speciale astfel cum sunt definite de dispozițiile 
art. 2 alin. (1) lit. e) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
reprezintă activitatea înfăptuită de o autoritate administrativă care are, 
conform legii organice speciale în materie, competența de soluționare a unui 
conflict privind un act administrativ, după o procedură bazată pe principiile 
contradictorialității, asigurării dreptului la apărare şi independenței activității 
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administrativ-jurisdicționale. Jurisdicțiile administrative speciale au însă şi 
sensul de autorități cu atribuții jurisdicționale, cea mai cunoscută fiind consiliul 
național pentru soluționarea contestațiilor.

Realizarea justiţiei administrative în diverse state

studiile făcute cu privire la mijloacele de soluționare a litigiilor în 
administrația publică constată existența unui număr ridicat de state care au 
ales varianta constituirii unor curți administrative, fiind indicate nu mai puțin 
de paisprezece state europene, la care putem adăuga croația, stat care a aderat 
în anul 2013. sunt însă şi state care recent au optat pentru o reformare a 
sistemului jurisdicțional în sensul introducerii curților administrative. Amintim 
în acest sens experiența sloveniei, serbiei şi muntenegrului, care au adoptat 
acest sistem ulterior anului 2000. istoria acestor state se apropie într-o 
anumită măsură de cea a româniei, din perspectiva instituțiilor administrative 
pe care le-au cunoscut, trecând atât printr-o etapă a jurisdicțiilor administrative 
cât şi prin etapa jurisdicțiilor judiciare. În aceste state care au format iugoslavia 
a existat un sistem al jurisdicțiilor administrative reprezentat de consiliul de 
stat, însă el a fost abolit în timpul perioadei socialiste între 1945 şi 1952. În 
unele studii se consideră că „un sistem jurisdicțional administrativ separat 
apare în statele europene, chiar şi în statele cu un sistem modelat după cel 
britanic. se pot identifica paisprezece state în uniunea Europeană care au 
curte supremă Administrativă şi cinci state care deşi nu au o curte supremă 
administrativă, în cadrul celei mai înalte instanțe au secțiuni sau camere 
specializate în drept administrativ. Acolo unde jurisdicțiile specializate există, 
ele nu constituie un ordin judiciar distinct, ele fiind mai mult forme specializate 
ale jurisdicției existente ca întreg.”

cu ocazia uneia dintre conferințele organizate de Asociația internațională 
a Jurisdicțiilor supreme Administrative era remarcată tendința de adoptare a 
unui sistem al organelor jurisdicțional administrative de cât mai multe state, 
inclusiv statele care s-au aflat sub regimul comunist şi de statele care nu sunt 
membre ale uniunii Europene. Astfel, cu referire la implementarea sistemul 
jurisdicțional administrativ se afirma că „nu este întâmplător că aproape 
toate legile administrative recente sunt modelate după prototipul vestic şi că 
mulți dintre colegii noştri au fost chemați să susțină ca şi consultanți procesul 
legislativ. (...) Şi ceea ce este de asemenea remarcabil: această dezvoltare nu se 
opreşte la granițele uniunii Europene, ci se împrăştie în statele fostei uniunii 
sovietice şi chiar până la Estul Îndepărtat. chiar recent noul Act al curții 
Administrative din ucraina a intrat în vigoare (...).”

competențele curților administrative ca mijloace de soluționare a litigiilor, 
separate de sistemul judiciar civil şi penal, presupun în primul rând anularea actelor 
administrative, funcție similară cu cea a jurisdicțiilor administrative existente în 
statul nostru, însă, în anumite cazuri, atribuțiile curților administrative se extind 
până la controlul tuturor acțiunilor administrației publice.



123

următoare state au fost identificate ca având un sistem administrativ 
de soluționare a litigiilor administrative distinct, reprezentat de tribunale 
administrative, curți administrative şi, în unele cazuri, consilii de stat: Franța, 
Germania, Austria, Grecia, Finlanda, italia, luxemburg, belgia, portugalia, 
Germania, slovenia, croația.

Exponentul sistemului de justiție administrativă, cu dualitate de 
jurisdicții este Franţa. Apariția jurisdicțiilor administrative a fost favorizată 
de recunoaşterea dreptului administrativ ca ramură distinctă. „dreptul 
administrativ francez ridică la valoare de principiu inegalitatea juridică a 
administrației şi administraților, consacrând puterile autorităților publice drept 
competențe reglementate, dependente de o abilitate şi nu ca pe nişte drepturi 
subiective. Acest drept special, autonom, independent de dreptul civil material 
şi-a reclamat independența şi față de dreptul civil procesual, ceea ce a condus 
la înființarea unei jurisdicții administrative complet separată de tribunalele 
judiciare. Această jurisdicție s-a constituit sub forma unui sistem de tribunale 
administrative, care are în consiliul de stat organul suprem, similar curții din 
sistemul organelor judiciare.”

sistemul jurisdicțional administrativ din Franța este alcătuit din: consiliul 
de stat, prezidat de prim-ministru, compus din judecători şi funcționari care 
reprezintă cea mai înaltă jurisdicție administrativă, având competență atât de 
primă instanță cât şi de apel şi recurs, în raport de obiectul cauzei; tribunalele 
administrative care sunt instanțe administrative de primă instanță şi au fost 
înființate pentru a degreva activitatea consiliului de stat; curți administrative 
de apel considerate instanțe administrative de apel.

Este de menționat şi faptul că judecătorii instanțelor administrative şi 
a instanțelor administrative de apel sunt şi consilierii și sunt recrutați prin 
intermediul EnA (Ecole nationale d'Administration).

membrii instanțelor care compun sistemul jurisdicțional administrativ din 
Franța nu au calitatea de magistrați în sensul prevederilor constituției, acesta 
fiind rezervat numai ordinului judiciar. Ei au statutul funcționarilor publici. 
„de aceea textele aplicabile membrilor curților administrative nu includ reguli 
distincte față de cele aplicabile funcționarilor publici din cadrul altor organe.” 
totuşi aceştia se bucură de garanțiile de independență acordate magistraților, 
statutul lor fiind reglementat prin codul justiției administrative. Judecătorii 
administrativi se deosebesc de magistrații ordinului judiciar şi prin faptul că 
nu aparțin unui singur corp, existând un corp al judecătorilor administrativi 
ai consiliului de stat şi un al doilea corp al judecătorilor administrativi ai 
tribunalelor şi curților administrative. sunt două posibilități de desemnare a 
judecătorilor administrativi: prin competiție sau prin numire. prin competiție 
sunt desemnați judecători care au absolvit Şcoala națională de Administrație. 
cea de-a doua posibilitate de desemnare a judecătorilor administrativi este 
numirea atribuită în competența Guvernului, existând o limită procentuală, în 
funcție de curtea pentru care urmează a fi făcută numirea. numirea se face din 
rândul persoanelor care au experiență profesională în diferite instituții (diplomați, 
prefecți ingineri, etc.) sau în domeniul juridic (profesori, avocați etc.).
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O organizare similară a sistemului jurisdicțional găsim în Grecia, unde 
consiliul de stat este curtea supremă administrativă. În Grecia justiția 
cuprinde jurisdicții administrative pe de o parte şi jurisdicții civile şi penale pe 
de altă parte. sistemul piramidal administrativ cuprinde: consiliul de stat, curți 
administrative de apel şi curți administrative de primă instanță. Judecătorii 
care sunt parte a justiției administrative aparțin categoriei magistraților 
administrativi, categorie distinctă de cea a magistraților din domeniul civil şi 
penal. magistrații administrativi, civili şi cei formați în domeniul penal sunt 
absolvenți ai Şcolii naționale de magistratură, care include două secțiuni: o 
secții administrativă şi o secție civilă şi penală. magistrații administrativi se 
bucură de independență, iar competența sancționării lor aparține Înaltului 
consiliu al magistraților constituit pentru justiția administrativă, în afara 
acestuia existând un Înalt consiliu al magistraților pentru judecătorii 
specializați în domeniul civil şi un Înalt consiliu al magistraților pentru 
judecătorii specializați în domeniul penal.

În Belgia regăsim consiliul de stat. instituție atât consultativă cât şi 
jurisdicțională, aflată la răscrucea dintre puterea legislativă, executivă şi 
judecătorească, consiliul de stat îşi datorează în principal existența dorinței 
organelor legislative de a oferi tuturor persoanelor fizice şi juridice posibilitatea 
efectivă de a contesta acte administrative ilegale care le-au cauzat un 
prejudiciu.

despre Germania putem spune că are un sistem jurisdicțional administrativ 
paralel cu sistemul jurisdicțional de drept comun. „instanțele administrative 
au fost separate de jurisdicția civilă, responsabilă pentru anumite litigii în 
domeniul dreptului public şi au fost formate din judecători independenți. 
A fost înființată o justiție administrativă independentă.” În Germania trei 
ramuri diferite ale sistemului judiciar au competență în examinarea actelor 
administrative: instanțele administrative generale, instanțele sociale şi 
instanțele fiscale. Judecătorii sistemului jurisdicțional administrativ din 
Germania au statutul unor funcționari publici cărora li se oferă garanțiile 
necesare desfăşurării activității în condiții de deplină independență. totuşi 
judecătorii administrativi au studiile şi pregătirea necesare în acest sens, 
conform legislației proprii. condițiile numirii judecătorilor sunt aceleaşi pentru 
toate jurisdicțiile. pot accede la o astfel de funcție numai persoanele care au 
studii de drept. Judecătorii sunt selectați de către ministerul Justiției şi numiți 
de către ministru. În anumite landuri, judecătorii sunt numiți de către o comisie 
de numire a magistraților formată din judecători şi membri ai parlamentului. 
Formarea profesională a judecătorilor în Germania nu diferă de cea a altor 
jurişti şi are loc în două etape. Aceasta include trei ani şi jumătate de studii 
universitare de drept, finalizate cu promovarea unui prim examen de stat, 
urmând un curs de doi ani, pregătitor care vizează formarea practică în instanțe, 
administrații, precum şi birouri de avocatură, finalizat prin susținerea celui de-al 
doilea examen.

În Finlanda întâlnim instanțe administrative. În Finlanda, există opt instanțe 
administrative generale (hallinto-oikeus/förvaltningdomstolen), care îşi 
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desfăşoară activitatea la nivel regional. instanțele respective judecă cauze din 
domeniile: fiscal, municipal, construcții, asistență socială şi sistemul sanitar, 
precum şi alte cauze administrative. curtea supremă Administrativă (Korkein 
hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen) reprezintă ultimul grad de 
jurisdicție în ceea ce priveşte legalitatea acțiunilor autorităților. majoritatea 
cazurilor înscrise pe rol constau în căi de atac formulate împotriva deciziilor 
emise de instanțele administrative regionale.

În Austria cauzele administrative nu sunt soluționate de către instanțele 
judecătoreşti, ci de aşa-numitele tribunale administrative independente 
(unabhăngige Verwaltungssenate). de la 1 ianuarie 2014 aceste tribunale 
şi multe alte organisme şi comisii care în prezent se ocupă de soluționarea 
căilor de atac, vor fi înlocuite cu noi instanțe administrative: o instanță 
administrativă regională (landesverwaltungsgericht) în fiecare land, o instanță 
administrativă federală (bundesverwaltungsgericht) şi o curte de conturi 
federală (bundesfinanzgericht).

În Italia jurisdicția administrativă este atribuită unei serii de organe care 
sunt separate de instanțele de drept comun. Organul autonom al judecătorilor 
administrativi este consiliul preşedinției magistraturii Administrative (consiglio 
di presidenza della magistratura Amministrativa). instanțele administrative 
regionale (tribunali Amministrativi regionali) sunt instanțe de prim grad de 
jurisdicție. consiliul de stat (consiglio di stato) este o instanță în al doilea grad 
de jurisdicție.

În Luxemburg există de asemenea instanțe administrative constituite 
în cadrul sistemului jurisdicțional de drept comun, funcționând tribunalul 
Administrativ şi curtea Administrativă. tribunalul Administrativ cu sediul la 
luxemburg se pronunță în acțiunile introduse pe motive de lipsă a competenței, 
exces şi abuz de putere, încălcarea a legii sau a normelor destinate să protejeze 
interesele private, împotriva tuturor hotărârilor administrative cu privire la 
care, conform legilor şi regulamentelor, nu este admisibilă nici o altă acțiune 
şi împotriva actelor administrative cu caracter normativ, indiferent care este 
autoritatea emitentă. Acesta judecă de asemenea, în principiu, contestațiile 
privind impozitele directe şi impozitele şi taxele locale. Împotriva hotărârilor 
tribunalului Administrativ poate fi introdusă o cale de atac în fața curții 
Administrative.

În Portugalia regăsim instanțe administrative. Acestea includ: instanțe 
administrative de circuit (tribunais administrativos de círculo) şi tribunale 
fiscale (tribunais tributários) precum şi instanțe administrative centrale 
(tribunais centrais administrativos).instanțe administrative centrale (tribunais 
centrais administrativos) sunt reprezentate de două curți administrative 
centrale: curtea Administrativă centrală de nord, care are sediul în porto şi 
curtea Administrativă centrală de sud, care are sediul în lisabona.

În Slovenia curtea Administrativă a fost instituită începând cu anul 1997. 
particularitatea acestui stat este dată de faptul că numai în prima instanță 
curtea Administrativă are competența de a soluționa cauzele administrative, 
disputele administrative în cel de-al doilea grad de jurisdicție ne fiind de 
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competența unei jurisdicții specializate, ci de competența departamentului 
administrativ din cadrul curții supreme. În acest stat deşi există specializare 
în domeniul administrativ, competența revine în continuare organelor 
jurisdicționale ale puterii judiciare. Judecătorii curții Administrative pentru 
a fi desemnați trebuie să întrunească aceleaşi condiții ca şi judecătorii curții 
supreme şi să aibă un an experiență în elaborarea deciziilor în domeniul 
administrativ. Judecătorii trebuie să aibă studii universitare în domeniul juridic.

În Croaţia începând cu ianuarie 2012 s-au înființat curți administrative 
specializate: curți administrative şi Înalta curte Administrativă a republicii. 
curțile administrative, în număr de patru, soluționează litigiile administrative 
în primă instanță, iar Înalta curte Administrativă a republicii este cel de-al 
doilea grad de jurisdicție. Aceasta din urmă are şi competența de a soluționa 
în fond cauze privind legalitatea actelor administrative cu caracter general. 
Împotriva deciziilor instanțelor administrative se poate declara recurs în fața 
curții supreme a republicii, care va soluționa cauza într-un complet format din 
cinci judecători, iar dacă va admite calea extraordinară de atac, va anula decizia 
şi trimite cauza spre rejudecare. Judecătorii administrativi sunt persoane care 
au absolvit Şcoala de stat pentru Oficialii din Justiție sau persoane care anterior 
anului 2013, când a fost înființată Şcoala de stat pentru Oficialii din Justiție, 
au urmat studii universitare de drept şi o anumită vechime în domeniul juridic 
precum: avocații, notarii, consilierii, profesorii universitari.

În categoria statelor nemembre ale uniunii Europene care au adoptat 
recent sistemul curților administrative putem menționa macedonia.

curtea Administrativă şi curtea supremă Administrativă din Macedonia 
au fost constituite în anul 2007, respectiv 2010. „revizuirea judiciară a 
actelor administrative a fost implementată în special în procedura judiciară 
administrativă (un element al controlului judiciar administrativ întâlnit în 
modelul francez) sub jurisdicția curții supreme, cea mai înaltă instanță cu 
competență generală. Această jurisdicție specială poate fi considerată un 
element al modelului anglo-saxon, al controlului judiciar administrativ asupra 
actelor administrative”. curtea Administrativă acționează ca primă instanță iar 
curtea supremă Administrativă ca instanță de apel pentru deciziile pronunțate de 
curtea Administrativă şi primă instanță în cauze precum litigiile dintre diversele 
organe ale administrației publice. curtea supremă are competența de a soluționa 
apelurile formulate împotriva deciziilor curții supreme Administrative.

Concluzii

Analizând modul de înfăptuire a justiției administrative în diverse state, 
observăm că cele care şi-au reformat de curând sistemul judiciar au optat 
pentru înființarea curților administrative. scopul justiției cu privire la actele 
administrative este acelaşi indiferent de instituțiile prin care se realizează, 
exercitarea controlului asupra administrației publice şi protecția cetățenilor de 
actele şi acțiunile administrative care încalcă drepturile şi libertățile prevăzute 
de lege. mijlocul de realizare a acestuia diferă în funcție de particularitățile 



127

istorice ale fiecărui stat, însă în multe cazuri s-a considerat că cea mai potrivită 
modalitate de efectuare a controlului asupra actelor administrative este prin 
intermediul curților administrative, constituite într-un sistem jurisdicțional 
diferit de sistemul de drept comun.

Este discutabilă posibilitatea instituirii în românia a unui sistem 
jurisdicțional administrativ similar celui existent în Franța, având ca exponent 
consiliul de stat şi format din funcționari publici. În primul rând trebuie să 
ne amintim că, pentru o scurtă perioadă, s-a mai încercat constituirea unui 
astfel de mecanism, fără însă a se dovedi un mijloc eficient pentru soluționarea 
litigiilor administrative, consiliul de stat existând în românia timp de doi ani. 
În al doilea rând lăsarea acestor competențe jurisdicționale numai în sarcina 
administrației publice este posibil să se confrunte cu reticența persoanelor față 
de pregătirea şi probitatea funcționarilor. nu se poate nega faptul că pentru 
o lungă perioadă administrația publică a fost dominată de corupție, ceea ce 
a făcut ca principiile statului de drept să nu fie aplicabile şi a dus la scăderea 
încrederii în capacitatea administrativă. chiar dacă au fost impuse reguli pentru 
a se evita astfel de posibile situații nu credem că persoanele administrate pot 
vedea în administrația publică un mijloc suficient pentru înlăturarea propriilor 
abuzuri. de aceea păstrarea organelor jurisdicțional administrative existente 
în diferite domenii şi chiar constituirea unora noi, în măsură să soluționeze 
litigiile administrative care pot să apară şi în alte domenii, reprezintă o soluție 
întrucât ele se supun în final controlului judiciar al instanțelor de judecată, 
însă instituirea unui sistem jurisdicțional obligatoriu, compus dintr-un corp 
de funcționari publici care nu sunt supuşi controlului judiciar al instanțelor 
de drept comun, asemănător consiliului de stat, nu ar reprezenta în actualul 
context social o variantă potrivită.

ca variantă posibilă pentru soluționarea litigiilor administrative putem 
reține sistemul jurisdicțional al curților administrative, întâlnit în Germania, 
uniformizarea procedurilor şi specializarea judecătorilor fiind avantajele 
pentru realizarea controlului asupra actelor administrative. Însă, chiar dacă 
acestea pot respecta normele şi principiile instituite inclusiv la nivel european, 
în funcționarea lor pot să apară pericole precum ineficiența activității, prin 
raportare inclusiv la costurile pe care le presupun, şi întârzieri în soluționarea 
cauzelor. necesitatea unor costuri suplimentare ocazionate de regândirea 
oricărui sistem şi constituirea unor noi instituții cu dotările şi personalul 
necesar nu poate fi negată. În al doilea rând dacă constituirea acestora nu 
este urmată de o procedură bine definită care să stabilească concret regulile în 
baza cărora se face soluționarea cauzelor şi să transpună principiile europene, 
preferabil printr-un cod administrativ, nu vom puteam avea instituții apte să 
realizeze un control pertinent asupra activității administrației publice.

O primă condiție pentru optimizarea funcționării unui eventual sistem 
jurisdicțional, format din curți administrative o reprezintă optimizarea 
volumului de muncă, pentru că în situația în care acestea se vor confrunta 
cu supraaglomerarea specifică instanțelor de judecată rezultatele activității 
nu vor fi cele scontate. În sistemului jurisdicțional al curților administrative 



128

este necesară introducerea a două grade de jurisdicție administrativă, cel din 
urmă reprezentând dreptul la recurs, asigurându-se astfel premisele respectării 
dispozițiilor convenției Europene a drepturilor Omului.

pentru a se evita un volum ridicat de contestații se poate opta pentru 
impunerea obligatorie a unor proceduri administrative prealabile, creşterea 
controlului intern pentru diminuare litigiilor administrative, promovarea 
altor modalități de soluționare a disputelor administrative, precum arbitrajul 
sau ombudsmanul. Acțiunea acestora poate facilita activitatea curților 
administrative şi în general a organelor administrativ-jurisdicționale, 
eliberându-le de o mare parte dintre dosarele care nu au un grad ridicat de 
complexitate. Însă toate aceste măsuri pot fi luate şi în prezent pentru a se 
evita ajungerea în situații litigioase.

nu în ultimul rând trebuie ținut cont de faptul că stabilirea unui sistem 
de curți administrative nu reprezintă în sine o soluție dacă acestea nu vor fi 
compuse din persoane competente, dacă nu vor fi luate măsuri pentru evitarea 
supraaglomerării lor şi nu vor avea atribuții extinse asupra soluționării tuturor 
litigiilor de natură administrativă şi nu numai cu privire la anularea actelor 
administrative. spre exemplu ar trebui acordată inclusiv competența de a emite 
deciziile aşteptate de cei administrați, după anularea actelor administrative 
ilegale sau în urma refuzului de emitere a unor astfel de decizii de către 
administrație sau obligarea administrației la acoperirea prejudiciului, precum 
şi posibilitatea de a se pronunța cu privire la actele normative nu numai la cele 
individuale soluționând excepții de nelegalitate.

În acelaşi timp, o regândire a sistemului jurisdicțional ar putea determina 
cel puțin în prima fază a aplicării noilor instituții, o creştere a costurilor şi nu 
o diminuare, aceasta din urmă fiind plauzibilă pe termen lung printr-o mai 
bună organizare a instituțiilor cu atribuții de realizare a justiției administrative. 
totuşi, ceea ce ar trebui să primeze este interesul justițiabililor, mai presus 
de costurile inerente oricărui sistem jurisdicțional, în beneficiul căruia este 
soluționarea cauzelor într-un termen mult mai scurt, de către instanțe a căror 
competență şi expertiză pot să înlăture orice eventuale dubii privind calitatea 
actului de justiție.

Analizând mijloacele prin care în diferite state se realizează justiția 
administrativă putem spune că „Armonizarea spațiului administrativ european 
poate fi văzută şi în domeniul justiției administrative. Această tendință este 
susținută de principiile de bază ale dreptului administrativ european (statul 
de drept, deschidere şi transparență, răspundere, eficiență şi eficacitate) şi 
de convenția Europeană a drepturilor Omului, în special prin acțiunile curții 
Europene a drepturilor Omului (...). protecția curții devine din ce în ce mai 
uniformă în diferite țări deşi se păstrează anumite particularități. Educația, 
schimbul de cunoştințe, asistența profesională, pot contribui semnificativ la 
dezvoltarea unor noi soluții calitative.”
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1. Introducere. Definirea şi delimitarea sferei poliţiei administrative 
în raport de constrângerea administrativă.

scopul activității statului, precum şi a celorlalte subiecte de drept 
administrativ constă în satisfacerea interesului general, care include asigurarea 
în ultimă instanță a necesităților fiecărei persoane. pentru înfăptuirea acestei 
finalități, în doctrină s-a afirmat că administrația publică utilizează două forme 
principale de activitate: poliția administrativă şi serviciul public.1

interesul general cere ca inițiativele libere ale particularilor să nu 
prejudicieze ordinea, condiție necesară oricărei vieți sociale. de aceea, revine 
administrației misiunea de a impune regulile necesare pentru asigurarea ordinii, 
iar acestui scop îi corespunde exercitarea constrângerii administrative prin 
intermediul poliției administrative.2

pe de altă parte, statul, prin autoritățile şi instituțiile sale, preia direct 
sarcina satisfacerii unor nevoi de interes general, asigurând fie colectivității 
umane în ansamblu, fie particularilor în mod individual, (persoane fizice sau 
juridice), prestații sau avantaje corespunzătoare prin serviciul public.

cerințele sociale au impus o evoluție a celor două forme principale de 
activitate ale administrației, în sensul că acțiunea interesului general se extinde 
şi în alte domenii, însă poliția administrativă şi serviciul public reprezintă, în 
esență, principalele forme de activitate, de acțiune, ale administrației.

comparându-le, putem observa că, dacă prin serviciul public autoritatea se 
preocupă de satisfacerea unei cerințe de interes general, asigurând colectivității 
sau particularilor prestații corespunzătoare, în cazul poliției administrative, 
activitatea se exercită, în principal, prin edictarea unor reguli generale sau 
decizii şi a unor măsuri cu caracter obligatoriu, imperativ.

2. aspecte teoretice

noțiunile de poliție administrativă şi serviciu public se aseamănă 
fundamental prin aceea că ele asigură satisfacerea nevoilor particularilor.  
de altfel, chiar menținerea ordinii publice de către poliție reprezintă o prestație, 

1 i. Alexandru, m. cărăuşan, s. bucur, Drept administrativ, ed. a ii-a, revăzută şi adăugită, 
Ed. universul Juridic, bucureşti, 2009, pp. 436 şi urm.

2 m. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, universitatea creştină Dimitrie Cantemir, 
Facultatea de Ştiințe Juridice şi Administrative, bucureşti 1994, p. 273.
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un serviciu adus publicului. cu toate aceste asemănări, cele două moduri de 
activitate rămân însă diferite.

cuvântul „poliție” provine din latinescul „politia” care reprezintă 
organizarea politică, administrativă, precum şi din grecescul „politeia” care 
înseamnă cetate. Într-adevăr, în antichitate oraşele se confundau cu adevărate 
state, iar serviciile publice se exercitau de o anumită categorie de funcționari ca 
slujbaşi ai cetății. de aici rezultă şi denumirea de polițist, care, însă, s-a păstrat 
doar pentru o anumită sferă a funcționarilor administrației publice.

conceptul de poliție administrativă se fundamentează pe faptul că libera 
activitate a particularilor într-o colectivitate organizată are, în mod necesar, 
limite, pe care administrația trebuie să le stabilească, altfel spus, poliția 
administrativă este o formă de intervenție pe care o exercită anumite autorități 
administrative şi care constă în a impune, în vederea asigurării ordinii publice, 
limitarea libertății indivizilor3.

interesul comunitar impune ca inițiativele particularilor să nu prejudicieze 
ordinea şi liniştea, condiție necesară oricărei vieți sociale normale. de aceea, 
revine administrației misiunea de a impune şi a asigura respectarea normelor 
necesare ordinii şi liniştii publice.

noțiunea de poliție administrativă are un sens totuşi restrâns, referindu-se 
la limitele impuse liberei activități a particularilor în societatea organizată şi pe 
care organele care realizează funcția executivă o stabilesc şi o impun celorlalți, 
deci tuturor. poliția administrativă reglementează activitățile persoanelor 
fizice şi juridice, particulare, dar şi a funcționarilor administrației, deoarece şi ei 
trebuie să se conformeze normelor de poliție administrativă.

3. Cercetarea ştiinţifică

comparând cu constrângerea administrativă, putem observa că, de principiu, 
poliția administrativă acționează în scop preventiv, având ca preocupare 
organizarea, controlul şi menținerea ordinii publice prin măsuri specifice. Aici este 
locul de a stabili deosebirea între poliția administrativă şi cea judiciară. poliția 
judiciară intervine atunci când s-a săvârşit o infracțiune sau o altă faptă.

deosebirea dintre poliția administrativă şi cea judiciară are o deosebită 
importanță în statul de drept. Într-adevăr, prima se încadrează în funcția 
executivă a statului, iar contenciosul său face parte din jurisdicția administrativă, 
pe când cea de-a doua face parte din funcția judecătorească a statului.4

ceea ce putem reține este că poliția administrativă urmăreşte să mențină 
ordinea, fără a se implica, de regulă, direct în represiunea faptelor antisociale.

În practică, deosebirea dintre cele două forme de activitate este uneori 
dificil de făcut, deoarece personalul acestora poate fi oarecum identic, în sensul 
că agenții de poliție administrativă pot fi totodată şi agenți de poliție judiciară.5

3 Andre de laubadere, Tratat elementar de drept administrativ, librăria generală de drept 
şi jurisprudență, paris, 1963, p. 505.

4 G. Vedel, p. delvolve, Drept administrativ, p.u.F., paris, 1984, p. 1058.
5 m.t. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, Ed. cerma, bucureşti, 1994, p. 254.
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se poate da, ca exemplu, cazul agentului de poliție care, atunci când 
dirijează circulația, se plasează în domeniul poliției administrative, pe când în 
cazul în care încheie proces-verbal de contravenție trece din domeniul poliției 
administrative în acela al poliției judiciare. mai concret, credem că dacă un 
funcționar al poliției participă la un baraj în cursul unei demonstrații ori 
manifestări publice, el este un agent al poliției administrative, iar dacă intervine 
pentru a prinde un rău-făcător este agent al poliției judiciare.

În toate statele există o poliţie administrativă generală şi o poliţie 
administrativă specială.

Autoritatea publică – individuală sau colectivă, numită sau aleasă – 
aflată într-un anumit teritoriu, răspunde de asigurarea administrației locale, 
respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, a ordinii şi liniştii publice şi 
de aceea dispune de un ansamblu de competențe şi de mijloace de acțiune, 
ceea ce constituie poliția generală. Aceasta aparține statului, județului, oraşului 
sau comunei şi acționează ca subiecte de drept public. În acest sens, putem 
da ca exemplu prefectul, reprezentantul Guvernului în județ, care potrivit 
legii6 asigură realizarea intereselor naționale, respectarea legilor şi a ordinii 
publice şi exercită controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale 
autorităților publice locale şi județene.

de asemenea, primarul, ca şef al administrației publice locale, asigură 
respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 
prevederilor constituției şi ale legilor țării, ale decretelor preşedintelui 
româniei, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de miniştri şi alte 
autorități ale administrației publice centrale, ale hotărârilor consiliului 
județean şi consiliului local. tocmai de aceea, se preconizează trecerea poliției 
în subordinea consiliilor locale.

În unele domenii bine definite şi riguroase, sunt constituite poliții 
administrative speciale al căror obiect îl reprezintă fie o categorie anumită 
de persoane, de pildă conducătorii auto ori străinii, fie o ramură de activitate, 
precum economia vânatului, pescuitul, mediul înconjurător sau organizarea şi 
desfăşurarea manifestărilor publice.7

poliția administrativă generală îşi realizează atribuțiile prin cel puțin trei 
modalități:

prima modalitate este reglementare, adică prin edictarea unor norme 
generale, care trebuie să fie raționale şi eficiente. prin modalitatea de 
reglementare, autoritatea de poliție poate impune tuturor persoanelor dispoziții 
generale restrictive ale libertății şi prevăzute ca sancțiuni. Existența sancțiunii 
conferă regulamentului de poliție administrativă caracteristica sa specifică.

reglementarea poate consta:
a) dintr-o interzicere generală;
b) dintr-o autorizație prealabilă;
c) dintr-o declarație prealabilă;
d) din organizarea activității.
6 A se vedea art. 24 din legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituția prefectului.
7 i. stelian, Drept administrativ român, Fundația română de Ştiințe şi Arte Gh. Cristea, 

Facultatea de drept, bucureşti 1998, p. 78.
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A doua modalitate prin care poliția administrativă generală îşi realizează 
atribuțiile o constituie deciziile sau măsurile individuale. desigur, ele au la bază o 
normă cu caracter general, anume legea. În ce priveşte deciziile, acestea pot fi scrise, 
orale sau chiar reduse la un gest, cum ar fi semnalizarea unui agent de circulație.

A treia modalitate constă în constrângere. În acest sens, autoritatea de 
poliție poate pune în aplicare forța materială pentru a preveni sau a determina 
încetarea unei dezordini8. constrângerea administrativă poate apărea, deci, ca 
parte a poliției administrative.

măsurile mai grave de intervenție prin utilizarea armelor sau prin 
participarea armatei la menținerea ordinii publice trebuie să fie precis 
reglementate. În scopul înfăptuirii misiunii sale de apărare şi menținere a ordinii 
publice, în organizarea activității de poliție există autoritățile de poliție, adică 
organe competente să adopte reglementări privind activitatea poliției.

statul apără şi asigură menținerea ordinii pe ansamblul teritoriului, 
lăsând autorităților locale grija de a lua măsuri specifice pe teritoriul lor de 
competență.

În privința diferitelor autorități de poliție, în practică, cel mai frecvent 
exercită atribuții de poliție administrativă următoarele:

–  Guvernul, care reglementează activitatea cu caracter general de poliție 
administrativă, adoptând norme generale aplicabile pe ansamblul 
teritoriului național.

–  prefectul, ca reprezentant al Guvernului, asigură respectarea ordinii publice 
în județ şi dispune luarea măsurilor corespunzătoare pentru apărarea 
drepturilor şi libertăților cetățenilor, prin organele legal constituite.

–  primarul oraşului sau al comunei în care a fost ales, ca reprezentant al 
statului, şi asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor personal sau 
cu ajutorul poliției, îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor 
publici, ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, 
reprezentațiilor sau a altor manifestații publice care contravin ordinii de 
drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică. tot 
el controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor 
alimentare puse în vânzare pentru populație ori ia măsuri pentru 
prevenirea, combaterea sau înlăturarea consecințelor unor fenomene 
periculoase (inundații, cutremure, incendii, epidemii etc.). ca autoritate 
de poliție, primarul poate acționa personal, nemijlocit, dar poate să 
delege unii funcționari ai primăriei.

Atribuțiile în materie de poliție permit administrației să reglementeze 
activitățile individuale, dar această reglementare nu este absolută, ea se 
desfăşoară în cadrul unor limite explicit prevăzute de lege.

mai întâi, orice activitate a administrației în exercitarea atribuțiilor de 
poliție este supusă principiului legalității şi controlului judecătoresc. drept 
urmare, toate deciziile administrative în materie de poliție, ca în orice materie, 
trebuie să fie legale.

8 J. michel de Forges, Drept administrativ, p.u.F., paris, 1991, p. 225.
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Administrația nu poate acționa decât în cadrul legii şi o măsură de poliție, 
ca şi oricare decizie administrativă, nu poate încălca dispozițiile legii sau vreun 
principiu general de drept.

În al doilea rând, există anumite limite în care libertățile persoanelor ar 
putea fi reduse prin reglementarea poliției administrative. O măsură a poliției 
administrative atunci când restrânge o libertate publică nu se poate justifica decât 
dacă este oportună. de aceea, instanța de judecată sesizată pentru a aprecia 
legalitatea unei măsuri a poliției urmează a analiza oportunitatea acesteia.

În domeniul libertăților publice, autoritatea de poliție nu are temei de 
a reglementa sau interzice decât dacă a epuizat toate celelalte mijloace. 
de exemplu, nu este suficient pentru a legitima interzicerea unei întruniri 
ca autoritatea de poliție să se teamă de eventualele tulburări determinate 
de această întrunire, mai trebuie ca autoritatea să nu dispună de mijloacele 
necesare pentru a face față acelor tulburări.

Astfel, după cum se arată în doctrină9, controlul legalității asupra 
măsurilor luate de poliție este exercitat: de către instanța de contencios 
administrativ, urmărindu-se anularea actului ilegal şi tragerea la răspundere 
pentru pagubele cauzate în exercitarea atribuțiilor de poliție; în temeiul 
competențelor generale, instanța civilă poate să statueze şi în domeniul 
activității polițieneşti, ca de exemplu în materie contravențională; instanța 
penală poate, la rândul său, să aprecieze legalitatea reglementărilor, a deciziilor 
sau măsurilor individuale luate de poliție atunci când, în cadrul unui proces 
penal, partea prejudiciată invocă ilegalitatea acestora.

4. Concluzii şi implicaţii

În concluzie, conținutul şi limitele competențelor administrației publice în 
materie de măsuri polițieneşti sunt fixate de lege (expulzarea unui străin, refuzarea 
sau impunerea unor rezerve la autorizația de construire, fixarea condițiilor de 
exploatare a unei instalații clasate, pentru protecția mediului după autorizare sau 
declarație etc.). nici administrația şi nici justiția prin contenciosul administrativ 
nu poate să repună în cauză conținutul însuşi al măsurilor prevăzute, cu excepția 
eventualei neconstituționalități a legii. În afara acestei ipoteze, lui îi revine obligația 
numai de a verifica dacă măsurile luate de administrație sunt în regulă conform 
ansamblului dreptului aplicabil şi a prescripțiilor unui text, controlul său fiind 
susceptibil de variații în această privință.

În ceea ce priveşte situațiile în care este necesară extinderea excepțională a 
competențelor de poliție administrativă, această problemă ține de necesitatea 
adaptării dreptului. Este recunoscut faptul că regula juridică are drept obiect 
să organizeze securitatea în raporturile sociale, ea presupune deci un minim de 
rigiditate şi de stabilitate. dar aceste raporturi sunt în perpetuă mişcare, ceea 
ce conduce la o evoluție constantă a dreptului conform procedurilor prevăzute 
de el. Or, în anumite cazuri, stricta sa aplicare are, în cele din urmă, mai multe 
inconveniente decât avantaje: ea chiar împiedică să se atingă scopul urmat 

9 m.t. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, Ed. cerma, bucureşti, 1994, p. 265.
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de legislație. Anumite adaptări se dovedesc indispensabile pentru a ține cont 
de circumstanțe. uneori, este vorba în situații ordinare, de a adopta măsuri 
uşor derogatorii una după alta. În afara unui text, urgența autorizează excepții 
limitate la cutare sau cutare regulă de drept.

chestiunea se pune cu şi mai mare acuitate atunci când este vorba de a 
face față unor crize grave (stare de război, revolte, catastrofe naturale etc.) care 
impun adoptarea unor măsuri extraordinare, pe motivul unui grad de urgență 
şi de necesitate superior. din cauza exigențelor de ordine publică, special de 
imperioase în caz de criză, pot fi luate măsuri mai restrictive ale libertăților şi 
mai derogatorii, cu respectarea principiului proporționalității.

potrivit constituției româniei „Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți 
poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz pentru 
apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a 
drepturilor şi a libertăților cetățenilor ...” (art. 53). de asemenea, constituția 
conferă preşedintelui competențe excepționale prin art. 93 (starea de asediu 
sau starea de urgență), iar legiuitorul, în baza art. 73 din constituție a adoptat 
legea nr. 453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgență şi care privesc „situații de criză ce impun măsuri excepționale care se 
instituie în cazuri determinate de apariția unor pericole grave la adresa apărării 
țării şi securității naționale, a democrației constituționale ori pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre.” (art. 1).

potrivit art. 7 alin. (1) „la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, unele 
atribuții ale administrației publice centrale de specialitate şi ale administrației 
publice locale trec în competența autorităților militare şi a altor autorități publice, 
prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau de urgență”.

legea prevede că autoritățile militare sunt autorizate cu puteri excepționale 
de poliție administrativă în patru privințe (perchiziția atât pe timpul zilei, cât şi 
pe timpul nopții, îndepărtarea non-rezidenților, predarea armelor şi munițiilor, 
interdicția publicațiilor şi reuniunilor). În baza acestui text şi pe motivul 
principiului proporționalității care face ca în perioadă de război interesele 
apărării naționale să lărgească principiul ordinii publice şi să ceară măsuri mai 
riguroase pentru securitatea public pot fi dispuse şi alte măsuri.

deşi în țara noastră nu cunoaştem a fi existat o jurisprudență a 
circumstanțelor excepționale putem arăta că din documentarea livrescă 
făcută a rezultat că aceasta a admis adaptări ale dreptului cu atât mai 
importante şi mai „spectaculoase”, cu cât circumstanțele erau mai grave. 
spre exemplu în Franța Hotărârea Heyriés aminteşte astfel că „prin art. 3 
din legea constituțională din 25 februarie 1875, Preşedintele Republicii este 
plasat în fruntea administrației franceze şi însărcinat cu executarea legilor; că 
lui îi revine, deci, să vegheze ca în orice epocă serviciile publice (…) să fie în 
stare de funcționare şi ca dificultățile rezultate din război să nu-i paralizeze 
activitatea”.10

10 p.-l. Frier, m. deguergue, L'art et le Droit, paris, publications de la sorbonne, 2010,  
op. cit., p. 254.
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Astfel, datorită extremei gravități a situației, a existenței „circumstanțelor 
excepționale” care au fost recunoscute, de exemplu, în timpul celor două 
războaie mondiale sau în caz de catastrofă naturală gravă, administrația capătă, 
în numele necesității, puteri importante, esențialmente în materie de poliție, 
chiar dacă aceasta poate să privească şi funcționarea altor servicii publice. În 
afara oricărui text, regulile de competență şi ierarhia normelor sunt bulversate: 
executivul este capabil să ia măsuri care țin în special de puterea legislativă 
sau de autoritatea judiciară şi funcționarii de fapt se substituie autorităților 
publice absente. regulile de formă şi de procedură sunt eventual îndepărtate. 
O extindere excepțională a puterilor administrației decurge chiar de aici: 
„în circumstanțe excepționale, autoritățile administrative pot lua măsuri de 
extremă urgență pentru satisfacerea necesităților de moment”. În funcție de 
exigențele epocii, libertățile sunt restrânse în condiții care ar fi, în lipsa unei 
astfel de situații, ilegale, chiar constitutive de acte de violență11.

cu privire la evoluția regimului juridic al constrângerii prin polițiile 
administrative credem că aceasta este legată de transformările globale care 
afectează societatea. datorită elasticității acestora, componentele tradiționale 
ale ordinii publice generale au putut să se adapteze noilor date şi să facă 
față, de exemplu, unor puneri în cauză ale demnității umane, conform unor 
procedee necunoscute până atunci. dar ordinea publică generală n-a fost 
modificată în însăşi concepția sa. invers, rolul polițiilor administrative speciale 
a crescut considerabil, invers proporțional cu reducerea câmpului intervenției 
administrative, în materie economică în special, acolo unde odinioară 
administrația intervenea direct în cadrul prestațiilor furnizate de serviciile 
publice. În cadrul reglării, alături de anumite procedee de negociere, statul – 
în legătură, eventual – cu autoritățile administrative independente şi chiar cu 
actorii sectorului în cauză, fixează astfel regulile jocului, a căror violare este 
adesea, alături sau în plus de reprimarea penală, sancționată de autoritățile de 
reglare care dau autorizațiile necesare.

11 Idem, p. 255.



136

Categoria înalţilor funcţionari publici. Tendinţe actuale

Dr. Irina AlEXE
irina_alexe@yahoo.com

scopul prevăzut de lege, pentru care a fost înființată categoria înalților 
funcționari publici, a fost acela de a asigura managementul de nivel superior în 
administrația publică centrală şi în autoritățile administrative autonome1. Felul 
în care guvernanții au înțeles să aplice legislația de nivel superior, referitoare la 
înaltul funcționar public, precum şi să modifice acele norme care constituiau 
garanțiile asigurării, în acest domeniu, a unui serviciu public de calitate, stabil şi 
profesionist, pot conduce la concluzia că, în viitorul apropiat, categoria înalților 
funcționari publici ar putea fi desființată.

Încercăm să aflăm răspuns la întrebări de genul dacă a fost greşit profilată 
categoria înalților funcționari publici, la momentul creării sale, dacă această 
finalitate a fost favorizată sau determinată de interferența dintre politică şi 
administrație ori dacă guvernanții au fost sau nu pregătiți să accepte şi să 
conlucreze cu o astfel de categorie de funcționari publici.

după cum este cunoscut, potrivit legii2, categoria înalților funcționari 
publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcții 
publice: secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului, 
secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administrației 
publice centrale, prefect, secretar general adjunct din ministere şi alte organe 
de specialitate ale administrației publice centrale, subprefect şi inspector 
guvernamental. În românia legea nu defineşte în mod expres înaltul funcționar 
public, lăsând doctrina să formuleze o astfel de definiție.

În opinia noastră, înaltul funcţionar public reprezintă acea categorie 
de funcţionari publici, apolitici, care ocupă, prin concurs naţional, o funcţie 
publică din categoria înalţilor funcţionari publici, realizând managementul de 
nivel superior în administraţia publică centrală şi în autorităţile administrative 
autonome şi asigurând stabilitatea funcţionării autorităţii sau instituţiei publice. 
Analizând această definiție se pot desprinde câteva trăsături specifice înaltului 
funcționar public, astfel:

a)  reprezintă o categorie de funcţionari publici, bazată pe carieră, numită 
prin concurs naţional, pe criterii de profesionalism;

b) rolul înaltului funcționar public este de a realiza managementul de nivel 
superior în administraţia publică centrală şi în autorităţile administrative 
autonome şi de a asigura stabilitatea funcţionării autorităţii sau instituţiei 
publice în cazul schimbărilor politice;

c) înaltul funcționar public este apolitic şi beneficiază de stabilitate în funcţia 
publică tocmai pentru a asigura stabilitatea autorităţii sau instituţiei publice. 

1 A se vedea art. 16 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi legea nr. 90/2001 privind organizarea şi 
funcționarea Guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2 A se vedea art. 12 din legea nr. 188/1999.
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cu toate acestea, după cum am mai subliniat şi cu alte ocazii, categoria 
înalților funcționari publici este categoria cea mai expusă influențelor 
politice, iar primii funcționari înlocuiți din funcție atunci când se schimbă 
puterea politică sunt tocmai înalții funcționari publici.

În procesul de preaderare a româniei la uniunea Europeană, dar şi ulterior, 
comisia Europeană şi-a focalizat atenția asupra reformei serviciului public din 
românia, în condițiile în care acest serviciu este cel care trebuie să asigure 
standarde ridicate atât pentru cetățenii proprii cât şi pentru oricare dintre 
cetățenii statelor membre ale uniunii care se află implicați sau sunt interesați să 
se implice într-o relație cu autoritățile române. la rândul său, reforma serviciului 
public se află într-o legătură directă cu procesul de modernizare a funcției publice 
şi cu evoluțiile calitative la nivelul corpului funcționarilor publici.

În acest sens rapoartele comisiei Europene au evidențiat faptul că 
este necesară o gestionare adecvată a resurselor umane din administrația 
publică, iar aceasta trebuie să constituie o prioritate a procesului de reformă 
a administrației publice centrale şi locale3. constatarea comisiei Europene 
trebuie privită doar în sensul evidențierii unei carențe în gestionarea resursei 
umane în administrația publică românească, căci altfel ideea că managementul 
resurselor umane constituie o cheie a succesului în orice domeniu este larg 
cunoscută. Efectul acestor raportări asupra activității administrației publice 
naționale este evidențiat de denumirea documentului adoptat la acel moment 
de ministerul Afacerilor interne4, intitulat „Agenda Europeană a ministerului 
Administrației şi internelor”5, document care consemna lansarea în dezbatere 
publică a pachetului de proiecte de lege privind reforma administrației publice, 
între aceste proiecte regăsindu-se şi acela de modificare şi completare a legii 
nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici6.

ideea că reforma funcției publice a fost generată într-o măsură substanțială 
datorită procesului de aderare la uniunea Europeană şi de integrare a româniei 
în uniune este pe deplin evidențiată în expunerea de motive a proiectului de lege 
devenit legea nr. 251/20067. În expunerea de motive se precizează că „modificarea 
şi completarea cadrului normativ în domeniul funcției publice se realizează şi se 
impune în scopul îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de măsuri prioritare 
pentru integrarea europeană” şi pentru îndeplinirea „criteriilor de aderare la 
uniunea Europeană, în scopul creşterii capacității administrației publice româneşti 
de a răspunde la nevoile unui mediu complex şi dinamic prin dezvoltarea unui corp 
al funcționarilor publici profesionist, stabil şi neutru politic”8.

3 cu titlu de exemplu a se vedea raportul comprehensiv al comisiei Europene din 
octombrie 2005.

4 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 denumirea ministerului 
Administrației şi internelor, aplicabilă la momentul invocat, a fost înlocuită cu ministerul 
Afacerilor interne. chiar şi referindu-ne în acest paragraf la o perioadă anterioară, vom utiliza 
denumirea actuală a instituției, ministerul Afacerilor interne.

5 Agenda Europeană a ministerului Administrației şi internelor – www.mai.gov.ro
6 legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici – până în anul 2005.
7 legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcționarilor publici a fost publicată în m. Of. nr. 574 din 4 iulie 2006.
8 Expunere de motive – www.cdep.ro/proiecte/2006/300/30/3/em333.pdf
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Aspecte semnificative9 în ceea ce priveşte subiectul abordat rezultă din 
alte mențiuni cuprinse în expunerea de motive: proiectul creează cadrul 
legal care să permită elaborarea legislației secundare privind măsurile 
speciale de protecție pentru categorii de funcționari publici care desfăşoară 
activități cu grad ridicat de risc profesional sau în sectoare vulnerabile la 
corupție; la elaborarea proiectului de lege au constituit surse de documentare 
reglementările în domeniu din țările uniunii Europene, precum şi recomandările 
experților străini; s-a încercat valorificarea observațiilor din raportul de 
evaluare întocmit de GrEcO, raportul FrEEdOm HOusE şi observațiilor şi 
propunerilor formulate de societatea civilă.

În adoptarea proiectului de lege s-a ținut cont de sugestiile şi constatările 
cuprinse în raportul comprehensiv de monitorizare a româniei pentru anul 
2005 cu privire la cariera funcționarilor publici şi de iminența următorului 
raport de monitorizare. Apreciem relevant Avizul consiliului legislativ cu 
privire la proiectul de lege şi la scopul promovării acestuia. În acest sens, se 
arată că proiectul este „menit a asigura prestigiul10 funcției publice, creşterea 
calității serviciului public, eliminarea birocrației şi a faptelor de corupție din 
administrația publică, atât în contextul procesului de reformă a administrației 
publice, cât şi prin prisma recomandărilor exprimate de experții uniunii 
Europene în această materie”11.

un alt aspect important, evidențiat corect însă poate puțin impropriu în 
cuprinsul avizului conisiului legislativ, priveşte raportul dintre dreptul uniunii 
Europene şi dreptul național: „Fără a prezenta conotații de drept european12, 
întrucât o asemenea problematică ține de competența exclusivă a autorităților 
naționale de la nivelul statelor membre ale uniunii Europene, proiectul asigură 
echilibrul între drepturile şi responsabilitățile pe care le implică serviciul public 
şi stabileşte garanții privind integritatea profesională a celor care exercită 
funcții publice”. consemnarea consiliului legislativ evidențiază o serie de 
aspecte importante: un prim aspect constă în aceea că modificarea statutului 
funcționarilor publici nu este un efect al transpunerii prevederilor europene, 
aplicabile la data respectivă; un al doilea aspect, intim legat de primul, este 
că se recunoaşte oarecum tacit că, deşi nu este un efect al dreptului comunitar, 
întrucât domeniul ține de competența exclusivă a statelor, totuşi nu se poate nega 
influența uniunii Europene asupra politicilor adoptate în materie; un al treilea 

9 În cuprinsul Expunerii de motive sunt evidențiate şi modificările referitoare la 
categoria înalților funcționari publici, care urma să includă şi funcțiile de prefect şi subprefect.

10 deşi lăudabilă inițiativa normativă în perioada procesului de aderare şi de integrare 
în uniunea Europeană, în timp, eficacitatea acesteia a fost ridicol de scăzută din cauza mai 
multor factori: instabilitatea politică, persistența unor practici şi mentalități neadaptate la 
noile standarde, succesiunea prea frecventă a actelor normative în aceeaşi sferă de raporturi 
sociale, promovarea unor acte normative contrare prevederilor constituționale etc.

11 Aviz referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii nr. 188/1999 
privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, nr. 92 din  
23 ianuarie 2006 – www.cdep.ro/proiecte/2006/300/30/3/cl333.pdf

12 Expunerea de motive utilizează conceptul de „drept comunitar” însă, având în vedere 
transformarea acestui concept în „drept european”, după intrarea în vigoare a tratatului de la 
lisabona, vom utiliza acest nou concept.
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aspect, constă în aceea că adoptarea proiectului şi stabilirea unor standarde privind 
serviciul public şi integritatea profesională a funcționarilor reprezintă standarde 
recunoscute şi acceptate la nivelul statelor membre şi al uniunii Europene.

Este dincolo de orice îndoială că actualele reglementări au o calitate 
superioară față de cele inițiale ale legii nr. 188/1999, ele fiind considerate, 
în general, apte pentru a genera un corp de funcționari publici profesionist. 
cu toate acestea, sistemul rămâne deficitar, deoarece în administrație încă se 
menține deseori un formalism combinat cu o politică de resurse umane cel 
puțin neperformantă, dacă nu chiar ilegală13.

Apreciem necesar să precizăm şi faptul că, după anul 2008, procesul 
de reformare a administrației a inclus şi o serie de măsuri pentru reducerea 
costurilor administrative şi pentru raționalizarea cheltuielilor publice, măsuri care 
au condus la desfiinţarea sau reorganizarea unor agenţii, la blocarea ocupării prin 
examen sau concurs a majorităţii posturilor vacante, precum şi la reduceri salariale.

concluzia Analizei funcționale a administrației publice din românia14, 
elaborată în anul 2011, a reliefat că reducerile de personal din administraţie, în 
cadrul măsurilor de austeritate, s-au operat orbeşte şi că acestea ar fi trebuit să 
fie realizate din structurile mai puţin eficiente, ajungându-se astfel în situația 
în care unele structuri au nevoie de mai mulți funcționari publici pentru a 
fi eficiente. de asemenea, s-a atras atenția asupra faptului că salarizarea 
funcţionarilor publici este problematică deoarece aplicarea legii-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ar putea să dureze 
mai mulți ani, în funcție de bugetul alocat, sugerându-se că aceasta nu este 
echitabilă, salariile nefiind corelate cu activitățile desfăşurate şi cu nivelul de 
responsabilitate corespunzător funcțiilor publice, constituind o barieră în calea 
performanței administrației publice, concluzie cu care suntem de acord.

dorim să precizăm şi faptul că, potrivit datelor statistice furnizate de către 
Agenția națională a Funcționarilor publici15 cu ocazia prezentării raportului 
privind managementul funcției publice şi al funcționarilor publici în anul 

13 pentru detalii a se vedea i. Alexe, Mobilitatea înalţilor funcţionari publici – modalitate 
de modificare sau de încetare a raporturilor de serviciu?, în revista de drept public nr. 4/2009, 
Ed. c.H. beck, bucureşti, 2009, pp. 43-51; de acelaşi autor: Aspecte privind mobilitatea înalţilor 
funcţionari publici reflectate de jurisprudenţa instanţelor din România, în revista de drept 
public nr. 1-2/2012, Ed. universul Juridic, bucureşti, 2012, pp. 90-102; Principiul neutralităţii 
politice în privinţa numirii înalţilor funcţionari publici, în E. bălan, c. iftene, d. troanță, G. Varia, 
m. Văcărelu (coordonatori), Administraţia şi puterea politică. Tendinţe şi evoluţii în spaţiul 
public european, bucureşti, comunicare.ro, 2013, pp. 122-136.

14 Analiza funcţională a administraţiei publice din România este un proiect finalizat în 
anul 2011 de experți ai băncii mondiale, coordonat de secretariatul General al Guvernului 
româniei, proiect de a condus la realizarea unor rapoarte pe sectoare ale administrației 
publice din românia, precum mediu, educație, finanțe publice, agricultură şi altele, şi raport-
concluzie privind probleme comune pe toate sectoarele – banca mondială, 2011, Public 
Administration Reform: An Overview of Cross-Cuttig Issues, pp. 1, 17-18.

15 potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1) lit. p) din legea nr. 1188/1999, Agenția națională 
a Funcționarilor publici întocmeşte anual Raportul privind managementul funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului.
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201216, la sfârşitul anului 2012 numărul funcțiilor publice din categoria înalților 
funcționari publici, era de 230 funcţii publice de stat.

raportându-se la natura autorității sau instituției publice în cadrul cărora 
funcțiile publice sunt stabilite, legea17 clasifică funcțiile publice, în funcții 
publice de stat, funcții publice teritoriale şi funcții publice locale18.

dacă pentru prima şi a treia categorie de funcții publice, de stat şi, respectiv, 
locale, suntem de acord cu formularea legiuitorului, pentru cea de-a doua 
categorie, a funcţiilor publice teritoriale, care se stabilesc în cadrul instituției 
prefectului, dorim să facem câteva scurte precizări, prin prisma noilor reglementări 
care vizează locul prefectului şi al subprefectului, ca înalți funcționari publici, dar şi 
al instituției prefectului, în sistemul administrativ românesc.

Astfel, ne punem întrebarea dacă, potrivit legii, prefectul şi subprefectul 
ocupă funcţii publice de stat sau funcţii publice teritoriale. recent, prin 
adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/201219 şi legii  
nr. 71/201320, prefectul, care este reprezentantul Guvernului pe plan local, 
funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului ministru, nu a 
ministerului Afacerilor interne, cum era până la acel moment.

prin aceeaşi lege, dar şi prin hotărârea Guvernului21 emisă în aplicarea sa, 
s-a stabilit că activitatea instituției prefectului este finanțată de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, care are şi rolul de a 
îndruma activitatea prefecţilor şi a instituţiei prefectului cu privire la exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de lege. totodată, cele 42 de instituţii ale prefectului au 

16 raportul este disponibil la adresa www.anfp.gov.ro
17 Art. 8 din legea nr. 188/1999 stabileşte următoarele: „(1) Funcțiile publice de stat sunt 

funcțiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate 
ale administrației publice centrale, precum şi în cadrul autorităților administrative autonome. 
(2) Funcţiile publice teritoriale sunt funcțiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul 
instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. (3) Funcțiile publice 
locale sunt funcțiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al 
autorităților administrației publice locale şi al instituțiilor publice subordonate acestora.”.

18 pentru o critică a acestei clasificări legale a se vedea d. brezoianu, Instituţii de drept 
administrativ, Ed. pro universitaria, bucureşti, 2009, pp. 248-249. Autorul îşi exprimă opinia potrivit 
căreia denumirea dată acestor categorii de funcții este improprie întrucât utilizarea, pentru una 
dintre categorii, a sintagmei „de stat” ar însemna că funcțiile cuprinse în celelalte doua categorii 
nu ar fi de stat, iar utilizarea sintagmei „teritoriale” pentru cea de-a doua categorie ar sugera ideea 
că s-ar desfăşura pe un anumit teritoriu, ceea ce este valabil pentru toate cele trei categorii, şi 
propune clasificarea funcțiilor publice, în funcţii centrale, funcţii judeţene şi funcţii locale.

19 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte 
normative a fost publicată în m. Of. nr. 884 din 22 decembrie 2012.

20 legea nr. 71 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale 
şi pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în m. Of. nr. 171 din 29 martie 2013.

21 Hotărârea Guvernului nr. 156/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului Afacerilor 
interne şi pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în m. Of. nr. 213 din  
15 aprilie 2013.
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fost înscrise în anexa nr. 2.A. a hotărârii menționate, intitulată Unităţi, instituţii 
şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. dacă 
funcţiile publice din cadrul instituţiilor prefectului sunt funcţii publice teritoriale, 
iar instituția prefectului a fost înființată, sub conducerea prefectului, pentru 
exercitarea de către prefect a prerogativelor ce îi revin, apreciem, în contextul 
amintit, că prefectul ocupă o funcţie publică de stat.

În ceea ce-l priveşte pe subprefect care, potrivit legii, îl ajută, la fel 
ca şi instituția prefectului, pe prefect, pentru îndeplinirea atribuțiilor şi 
prerogativelor ce îi revin, este discutabil dacă funcţia respectivă trebuie 
prevăzută în instituția prefectului, ca funcţie publică teritorială şi dacă nu 
cumva, prin prisma dispozițiilor art. 16 din legea nr. 188/1999, această 
funcţie, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici, ar trebui să 
fie încadrată ca funcţie publică de stat. Această dilemă, apărută în condițiile în 
care legiuitorul, modificând, aşa cum am arătat, locul prefectului în sistemul 
administrativ, nu face nici o precizare în ceea ce-l priveşte pe subprefect, este 
parțial rezolvată de Agenția națională a Funcționarilor publici care a prevăzut şi 
avizat funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici ca funcţii publice de stat.

pentru toate aceste considerente, prezentate şi anterior22, în continuare 
ne vom opri cu analiza doar la penultimul act normativ prin care, în vara 
acestui an, Guvernul a modificat şi completat din nou, prin ordonanță de 
urgență, legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, precum şi 
la implicațiile acestuia asupra categoriei înalților funcționari publici.

ne vom referi astfel la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/201323, 
prin care între cazurile de încetare de drept a raportului de serviciu al 
funcționarului public a fost introdus, doar pentru o anumită parte a înalților 
funcționari publici, şi ne referim aici la unii dintre inspectorii guvernamentali, 
un nou caz de încetare de drept a raportului de serviciu24. Astfel, raportul de 
serviciu al funcționarului public încetează de drept la împlinirea unui termen 
de 3 luni de la data numirii prin mobilitate în funcţia publică corespunzătoare 
categoriei de înalţi funcţionari publici de inspector guvernamental.

Emiterea ordonanței de urgență a fost motivată de Guvern, în preambul 
acesteia, prin eficientizarea actului administrativ, prin ajustarea şi reaşezarea 
structurilor funcţionale de o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea 
cu eficienţă a atribuţilor instituţionale şi prin necesitatea eliminării riscului 

22 A se vedea comunicarea ştiințifică intitulată Statutul actual al prefectului. Modificări recente. 
Perspective., prezentată de autoare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de 
Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” şi a Universităţii Româno-Germane din Sibiu, având ca temă 
„Revizuirea Constituţiei – realităţi, oportunităţi, perspective juridico-economice” organizată la sibiu, 
în perioada 17 – 18 mai 2013.

23 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituțiile şi autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, a fost publicată în m. Of. nr. 393 din 29 iunie 2013. 
ulterior, legea nr. 188/1999 a mai fost modificată şi completată prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 82/2013, publicată în m. Of. nr. 549 din 29 august 2013.

24 A se vedea textul art. 7 lit. c pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013, 
prin care a fost introdusă o nouă literă, litera i), în textul art. 98 alin. (1) din legea nr. 188/1999.



142

unor potenţiale presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general 
consolidat. deziderate nobile, având în vedere, pe de o parte, misiunea 
administrației, iar pe de altă parte, constrângerile bugetare cu care aceasta s-a 
confruntat în ultimii ani.

sunt criticabile însă, în opinia noastră, atât maniera de reglementare a unui 
astfel de caz de încetare de drept a raportului de serviciu, cât şi reglementarea 
în sine. dacă, analizând dimensiunea managerială a unei astfel de reglementări, 
am putea să găsim argumente firave care să o susțină (deşi, în opinia noastră, 
exprimată şi cu alte ocazii, nu desființarea subcategoriei inspectorilor 
guvernamentali este soluția optimă pentru rezolvarea problemelor cu care 
aceasta se confruntă, ci reglementarea atribuțiilor, precum şi utilizarea şi 
valorificarea experienței profesionale a acestor înalți funcționari publici, în 
interesul administrației), analizând dimensiunea juridică a acestei reglementări 
subliniem, în cele ce urmează, mai multe aspecte criticabile, care vizează 
inclusiv constituţionalitatea reglementării.

lăsând la o parte faptul că, potrivit dispozițiilor constituționale25, Guvernul 
poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror 
reglementare nu poate fi amânată, semnalăm doar faptul că, de la începutul anului 
2013 şi până în acest moment, au fost emise peste o sută de ordonanţe de urgenţă.

de asemenea, considerăm necesar să reiterăm interdicţia prevăzută în mod 
expres în legea fundamentală, potrivit căreia ordonanţele de urgenţă nu pot 
afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle prevăzute de Constituţie26. unul dintre aceste drepturi fundamentale, 
reglementat de art. 41 din constituție, intitulat Munca şi protecţia socială a 
muncii, îl constituie dreptul la muncă. considerăm astfel că reglementarea 
cazului de încetare de drept a raportului de serviciu al înaltului funcţionar public 
nu putea fi realizată prin ordonanţă de urgenţă deoarece afectează dreptul la 
muncă al inspectorului guvernamental, fiind de notorietate faptul că un înalt 
funcţionar public nu poate refuza, decât în anumite condiții prevăzute în mod 
expres în lege, mobilitatea dintr-o altă funcţie din categoria înalţilor funcţionari 
publici în funcţia de inspector guvernamental.

totodată, trebuie să mai subliniem şi faptul că mobilitatea se dispune, 
potrivit legii27 pentru eficientizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice 
sau în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia 
publică. nici unul din cele două cazuri prevăzute în mod expres de lege nu ar 
putea conduce la concluzia că mobilitatea este o pedeapsă aplicată înaltului 
funcționar public, reglementată în modul cel mai drastic prevăzut de lege, adică 
prin încetarea de drept a raportului de serviciu. la această concluzie ar putea 
conduce doar reglementarea instituită prin ordonanța de urgență, la art. 98 
alin. (1) lit. h) din legea nr. 188/1999, fără motivare şi fără a avea legătură cu 
ansamblul reglementării sau cu gravitatea celorlaltor cazuri de încetare de drept 
a raportului de serviciu al funcționarului public.

25 A se vedea textul art. 115 alin. (4) din constituția româniei, republicată.
26 A se vedea textul art. 115 alin. (6) din constituția româniei, republicată.
27 A se vedea textul art. 87 alin. (1) din legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.
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Astfel, raportul de serviciu al unui înalt funcționar public încetează de drept 
la expirarea unei perioade de trei luni de la numirea acestuia, prin mobilitate, în 
funcţia de inspector guvernamental, indiferent de pregătirea profesională, de 
investiţiile pe care statul le-a facut în dezvoltarea carierei înaltului funcționar 
public şi indiferent dacă acel înalt funcționar public a avut sau nu performanţe 
în activitatea pe care a desfăşurat-o în înalta funcție publică pe care a ocupat-o 
prin concurs naţional.

criticabil este, în opinia noastră, şi faptul că prin ordonanța de urgență 
acest caz de încetare de drept a raportului de serviciu a fost instituit doar 
pentru o parte a înalților funcționari publici, adică pentru o parte a inspectorilor 
guvernamentali, cei numiți în funcția de inspector guvernamental prin 
mobilitate, nu şi pentru inspectorii guvernamentali numiți în funcție prin 
transfer sau prin celelalte modalități prevăzute de lege şi nici pentru cazurile 
în care mobilitatea se aplică pe alte funcţii din categoria înalţilor funcţionari 
publici, cum ar fi, de exemplu, funcția de prefect, subprefect, secretar general 
sau secretar general adjunct. considerăm astfel că, prin această reglementare, 
sunt încălcate şi dispozițiile alin. (1) al articolului 16 din constituție, intitulat 
Egalitatea în drepturi, potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

ne-am întrebat, pe bună dreptate, cum de o astfel de reglementare nu 
a fost atacată la curtea constituțională de către Avocatul poporului şi cum 
a putut să fie acceptată de Agenția națională a Funcționarilor publici care, 
potrivit legii28, a fost înființată tocmai pentru a crea şi dezvolta un corp de 
funcționari publici profesionist, stabil şi imparțial şi care are ca atribuție să 
elaboreze şi să avizeze proiectele de acte normative privind funcția publică şi 
funcționarul public, sau de ministerul Justiției care are atribuția de a analiza şi 
aviza din punct de vedere al constituționalității şi legalității proiectele de acte 
normative elaborate de alte ministere29.

pentru prima dintre întrebări nu am găsit încă răspuns. răspunsurile la 
ultimele două întrebări le aflăm din monitorul Oficial în care a fost publicată 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013, constatând ca actul normativ 
nu poartă şi semnătura preşedintelui Agenției naționale a Funcționarilor 
publici şi din Avizul consiliului legislativ30 cu privire la proiectul de act normativ 
devenit ordonanța de urgență criticată, din care rezultă că textul criticabil a 
fost introdus în proiect după obținerea avizelor, ştiut fiind că, procedural, avizul 
consiliului legislativ este solicitat după depunerea proiectului de act normativ 
la Guvern, avizat de ministere. dacă textul ar fi existat în proiectul trimis pentru 

28 A se vedea dispozițile art. 21 şi ale art. 22 alin. (1) lit. b) din legea nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare pletările ulterioare.

29 A se vedea dispozițile art. 6 pct.ii.6 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare.

30 Avizul nr. 633 din 27 iunie 2013 al consiliului legislativ, referitor la proiectul de Ordonanţă 
de urgenţă pentru stabilirae unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 
locale, precum şi pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile sau 
autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului sau a ministerelor, 
disponibil pe site-ul oficial al camerei deputaților, www.cdep.ro
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avizare consiliului legislativ acesta s-ar fi referit la modificarea şi completarea 
legii nr. 118/1999 şi nu doar la modificarea art. 112 din legea nr. 188/1999, aşa 
cum se precizează la pagina 4 din aviz.

precizam, în debutul prezentării, că, în opinia noastră, felul în care 
guvernanții au înțeles să aplice legislația de nivel superior, referitoare la 
înaltul funcționar public, precum şi să modifice acele norme care constituiau 
garanțiile asigurării, în acest domeniu, a unui serviciu public de calitate, stabil 
şi profesionist, pot conduce la concluzia că, în viitorul apropiat, categoria 
înalților funcționari publici ar putea fi desființată, iar un argument pentru 
susținerea acestei concluzii este cel că, imediat după apariția ordonanței de 
urgență, la data de 31 iulie 2013, au fost emise şi publicate în monitorul Oficial 
al româniei, partea i, mai multe decizii ale primului ministru, prin care mai 
mult de 50 de inspectori guvernamentali au fost eliberați din înaltele funcții 
publice pe care le ocupau în condițiile legii31. cu siguranță că înalții funcționari 
publici pentru care s-a dispus măsura eliberării din înalta funcție publică vor 
contesta, procedural, actele emise şi avem convingerea că, aşa cum au procedat 
de fiecare dată, instanţele competente vor analiza fiecare cauză în parte şi o vor 
soluţiona potrivit legii.

Am arătat şi cu alte ocazii32 că atât instanţele naţionale cât şi cele europene 
au sancţionat, de fiecare dată, comportamentul abuziv al autorităţilor cu privire la 
funcţionarii publici. rămâne însă întrebarea de ce, deşi sancționate, autorităţile 
nu înţeleg să respecte acele garanţii care conduc în final la asigurarea serviciului 
public de calitate, stabil şi profesionist şi nu găsesc echilibrul rezonabil între 
măsurile dispuse şi efectele, inclusiv de natură materială, ale acestora.

de asemenea, discuțiile din ultimul an din spațiul public, referitoare 
atât la stabilirea locului şi rolului prefectului şi al subprefectului în sistemul 
administrativ românesc, precum şi cele generate de eventualele modificări 
constituționale conduc la ideea că prefectul şi subprefectul ar putea să fie 
eliminaţi din categoria înalţilor funcţionari publici. semnalăm şi faptul că pe 
site-ul oficial al Agenției naționale a Funcționarilor publici a fost postat un 
document de politică publică33 care îşi propune să clarifice statutul, rolul şi 
atribuţiile prefectului în sensul creşterii eficienţei reprezentării Guvernului la 
nivel local, iar din studierea acestuia nu rezultă că varianta optimă pentru 
soluționarea problemelor ar fi cea lansată în spațiul public.

Aşteptăm însă să vedem care vor fi deciziile Guvernului şi ale parlamentului 
în ceea ce priveşte stabilirea locului şi rolului înalților funcționari publici şi dacă 
aceste autorități vor decide să mai confere sau nu reguli speciale, în statutul 
funcționarului public, categoriei înalților funcționari publici.

31 A se vedea m. Of. nr. 476-478 din 31 iulie 2013.
32 pentru detalii a se vedea i. Alexe, Noţiunile de funcţie publică şi funcţionar public în 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Legătura cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, în p.r. nr. 2/2013, pp. 66-74, precum şi nota 13.

33 A se vedea Propunerea de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului, 
disponibilă pe site-ul www.anfp.gov.ro
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forme de utilizare a proprietăţii publice  
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O simplă analiză generală a evoluției sistemului de administrație publică 
din republica moldova în ultimii ani, permite a constata că anume acest 
domeniu al mecanismului de stat a suferit până în prezent cele mai multe 
schimbări. drept exemplu elocvent în acest sens, poate servi faptul adoptării 
în republica moldova în ultimii 20 ani tocmai a cinci acte normative privind 
administrația publică locală şi trei privind schimbarea divizării administrativ-
teritoriale, fără să existe o continuitate şi posibilitate ca sistemele de 
administrare şi divizare administrativ-teritorială nou create să fie duse până la 
bun sfârşit, demonstrându-şi astfel viabilitatea.

chiar dacă anul 2009 a reprezentat anul de cotitură în schimbarea clasei 
politice şi respectiv a direcției politice, economice şi sociale a republicii 
moldova, până la moment, cadrul normativ ce reglementează raporturile 
patrimoniale, inclusiv ale colectivităților locale, a rămas intact, poate doar 
cu excepția faptului că parlamentul de la chişinău a adoptat în prima lectură 
proiectul de lege privind proprietatea unităților administrativ-teritoriale, care 
se pare că, nu reprezintă o prioritate pentru legiuitorul organic din r.m.

prin prisma celor relatate, facem şi specificarea că legislația existentă în 
domeniul proprietății publice, este destul de impunătoare. cu toate acestea, 
mai există incertitudini şi confuzii legale între actele normative care întregesc 
statutul juridic al acestor entități colective, incertitudini care ar putea dispărea, 
de ce nu, odată cu unificarea acestor reglementări, de exemplu prin adoptarea 
unui cod al proprietății publice, aşa cum a procedat Franța prin adoptarea în 
2006 a unui Code General de la Propriete des Personnes Publiques sau cum se 
discută tot mai des în legătură cu necesitatea ca şi în românia să se adopte un 
cod al domenialității publice.

pornind de la aceste premize, ne-am propus ca studiul respectiv să-l 
dedicăm analizei formelor de utilizare a proprietății publice a colectivităților 
locale, prin prisma legislației Franței, româniei şi republicii moldova, stabilind 
similitudinile şi deosebirile între prevederile legale şi doctrinare în aceste state.

constituirea domeniului public, are drept scop principal punerea la 
dispoziția statului sau a colectivităților locale a încă unui instrument menit 
să permită asigurarea unor interese publice, generale. Aşadar, constituirea 
domeniului public nu poate fi un scop în sine, ci reprezintă o premisă pentru 
punere în valoare a bunurilor domeniale, care se poate realiza în modalități 
diferite.1

1 E. bălan, Drept administrativ al bunurilor, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2007, p. 93.
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din acest punct de vedere, domeniul public al colectivităților locale poate 
fi utilizat de către serviciile publice, caz în care accesul publicului direct la 
dependințe este, în principiu, exclus, sau de către public. doctrina mai reține 
încă o modalitate de utilizare a bunurilor domeniului public şi anume, ocuparea 
domeniului public fără niciun titlu.2

toate aceste tipuri, or modalități de utilizare a domeniului public, inclusiv 
şi al domeniului public local, trebuie să corespundă la două principii de bază:

–  să fie conforme cu afectațiunea bunului şi să nu compromită 
conservarea acestuia;

–  nu trebuie să îngrădească dreptul administrației de a determina sau a 
modifica afectațiunea domeniului.

cât priveşte primul principiu, acesta stabileşte că orice utilizare a 
proprietății publice, pentru a fi legală, trebuie să fie cel puțin compatibilă cu 
afectațiunea prezentă a bunului, neputând astfel să o stânjenească sau să o 
limiteze; pe de altă parte, orice tip de utilizare trebuie astfel exercitat, încât 
să nu împiedice accesul administrației la bun pentru a realiza orice acte de 
conservare a acestuia. cealaltă regulă de principiu, se referă la faptul că nicio 
utilizare nu poate avea vocație la perpetuitate, astfel încât să împiedice o 
posibilă afectațiune viitoare pe care, în considerarea unui anumit interes public, 
administrația ar putea-o da dependinței domeniale.3 În pofida unui regim de 
protecție aparent rigid, întemeiat pe inalienabilitate, domeniul public poate fi 
folosit inclusiv de către particulari, prin diferite modalități juridice.

puterea care este conferită administrației, în interes general, nu înseamnă 
împiedicarea oricărei ocupări particulare a domeniului public, întrucât există 
modalități de ocupare şi de utilizare a acestui domeniu, care nu aduc prejudicii 
cuiva, ci, dimpotrivă, uşurează viața socială.

particularii care folosesc domeniul public, sunt obligați să se conformeze 
dispozițiilor legale şi regulamentare, să nu-i împiedice pe ceilalți să se 
folosească de domeniu ca şi ei, neavând dreptul să-l deterioreze.

Aşadar, conform legislației Franței,4 art. l2111-1 din codul General al 
proprietății persoanelor publice, dependințele domeniului public, pot fi utilizate:

– fie de către serviciile publice;
– fie de către cei administrați.
cât priveşte utilizarea de către cei administrați, adică de către particulari, 

persoane fizice şi/sau juridice, folosirea domeniului public al colectivității 
teritoriale, dă naştere următoarelor clasificări:

a)  o primă clasificare distinge uzajul comun, exercitat de către public, 
colectiv şi anonim şi utilizările privative sau ocupaționale, care presupun 
rezervarea exclusivă a unei părți din domeniu unui singur beneficiar, 
identificat individual;

b)  o a doua clasificare distinge uzajul normal, conform cu destinația proprie 
a dependinței domeniale şi care, într-o anumită formă, realizează 

2 O. podaru, Drept administrativ, Drept administrativ al bunurilor, vol. ii, Ed. Hamangiu, 
bucureşti, 2011, p. 101.

3 Ibidem.
4 www.legifrance.gouv.fr
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material afectarea şi utilizări neconforme cu destinația domeniului, dar 
care nu compromit destinația acestuia.

Este unanim admis că aceste două clasificări se combină în funcție de 
destinația proprie a fiecărei dependințe domeniale; anumite dependințe 
domeniale sunt destinate a fi utilizate colectiv, iar altele sunt destinate 
ocupației private. pentru primele, uzajul comun este normal, iar pentru 
celelalte, uzajul normal este ocuparea privativă.

drepturile administraților şi puterile administrației în privința utilizărilor 
domeniului public, sunt determinate de afectarea dependințelor domeniale 
respective.

Administratul are drept de utilizare a domeniului conform cu destinația 
sa şi administrația are obligația de a respecta această afectare; ea trebuie să 
concilieze exercițiul puterilor sale cu respectul posibilității fiecărui utilizator de 
a folosi dependințele domeniului public conform cu afectarea acestora.

rezultă că folosința normală este un drept şi, în această privință, 
administrația nu are decât competențe ce decurg din dreptul său de proprietate.

dacă apare normal ca folosința comună să fie liberă, este unanim acceptat 
că ocuparea privată, care îi conferă beneficiarului un avantaj particular, să fie 
supusă autorizării prealabile şi plății unei redevențe. Evoluțiile în materia ideilor 
privind domeniul public îşi relevă consecințele şi asupra utilizărilor acestuia5.

inițial, administrația era considerată ca neavând asupra domeniului decât 
puteri polițieneşti, variabile în funcție de folosință. Această concepție legată de 
un drept de pază al administrației şi de ideea domeniului public ca bun în afara 
comerțului, este astăzi depăşită.

Astăzi domeniul public este privit ca o valoare economică, o bogăție 
colectivă pe care autoritățile administrative trebuie să o gestioneze, în sensul 
afectării în modul cel mai rațional şi mai bun economic.

cu privire la natura competențelor exercitate de către administrație asupra 
domeniului, constatăm că nu se mai poate vorbi de competențe exclusive de 
poliție.

s-a recurs astfel la noi formulări ca aceea de putere de gestionare, care să 
realizeze o mai bună utilizare a domeniului public, având în vedere şi interese 
financiare.

O categorie însemnată de dependințe domeniale sunt afectate serviciilor 
publice. Această parte a domeniului public este folosită direct de către 
administrație, şi nu de către particulari.

În ipoteza în care, colectivitatea proprietară, în cazul nostru colectivitatea 
teritorială, încredințează dependințe domeniale unor stabilimente publice, în 
vederea asigurării unor servicii publice, asistăm la partajul de competențe; 
serviciul public afectat este beneficiar al folosinței bunului domenial, iar 
colectivitatea teritorială are numai dreptul de control. Ea v-a relua de drept 
folosința bunului atunci când acesta nu este în raport cu afectarea.

Anumite servicii publice au ca obiect furnizarea celor care le folosesc de 
prestații ce sunt special realizate pe domeniul public. particularii utilizează 
domeniul public în acest caz, dar nu au acces la acesta decât prin intermediul 

5 E. bălan, op. cit., p. 93.
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serviciului public şi în măsura în care le-a fost permis să se folosească de el. 
Această utilizare, apare diferită de utilizarea directă pe care publicul o poate 
face pe domeniul afectat tuturor.

din punct de vedere al situației juridice, trebuie să distingem între 
particularii care utilizează domeniul public colectiv şi anonim şi cei care exercită 
asupra unei porțiuni limitate drepturi particulare, individuale.

pentru unii, aceste două categorii de utilizatori sunt în aceeaşi situație 
juridică, situație similară utilizatorului unui serviciu public şi care se supune 
puterii legale de a folosi un bun public conform cu destinația sa.6

Acest punct de vedere este susținut şi de către Hauriou şi şcoala sa, care 
consideră că trebuie să distingem situația publicului care utilizează anonim 
domeniul, de utilizările care implică o ocupare privată sau individualizată 
asupra unei porțiuni a domeniului.

cea de-a doua situație, este constituită de drepturi reale, nu civile, dar 
drepturi reale proprii dreptului administrativ. potrivit acestei opinii, toate 
ocupările private: permisiuni, concesionări ş.a., reprezintă drepturi reale 
administrative pentru beneficiarii lor.

după această teză, dreptul real administrativ se distinge net de dreptul real 
civil prin precaritatea sa, adică prin nonopozabilitatea sa față de administrația 
proprietară, care poate oricând să pună capăt or să dezafecteze domeniul 
public, atunci când interesul general o impune.

dreptul real administrativ este însă opozabil terților în condiții similare 
celorlalte drepturi reale, putând fi protejat prin acțiuni posesorii.7

reținem aşadar că, legislația şi doctrina franceză, recunosc următoarele 
modalități de utilizare a domeniului public: fie de către cei administrați fie 
de către serviciile publice. cât priveşte utilizările de către cei administrați, se 
distinge între particulari ce utilizează domeniul public colectiv şi anonim şi cei 
care exercită asupra unei porțiuni limitate drepturi particulare sau individuale. 
referitor la utilizările prin intermediul serviciilor publice, colectivitățile 
teritoriale dispun doar de dreptul de control asupra serviciului public. mai mult 
ca atât, colectivitatea teritorială este singura competentă să acorde permisiuni 
de ocupare temporară.

cât priveşte românia şi republica moldova, modalitățile de utilizare a 
domeniului public, reieşind din doctrină şi jurisprudență, sunt următoarele:

– utilizarea domeniului public de către serviciile publice;
– utilizarea domeniului public de către particulari, adică de către public.
se observă aşadar că, din punct de vedere al rolului asumat de către 

titularul domenial, modalitățile de utilizare respective, sunt identice cu cele 
prevăzute de doctrina şi jurisprudența franceză.

totodată, subliniem şi faptul că în activitatea de exercitare a proprietății 
bunurilor domeniului public, colectivitățile locale acționează în calitate de 
autorități publice, adică de subiecte de drept administrativ, şi nu de drept civil. 
Acesta presupune exercitarea atributelor cuprinse în sfera de competență pe care 
legea le-o conferă, şi nu exercitarea unor drepturi şi obligații de natură civilă.

6 E. bălan, op. cit., p. 34.
7 E. bălan, op. cit., pp. 33-35.
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Administrarea generală a bunurilor domeniului public, reprezintă o 
modalitate de exercitare directă, nemijlocită de către județ, oraş sau comună 
a dreptului de proprietate publică. subiectul de drept prin care o colectivitatea 
locală îşi exprimă voința juridică în acest sens, în limitele stabilite prin lege, 
este consiliul județean, orăşenesc sau comunal, după caz. referitor la republica 
moldova, colectivitatea locală îşi exprimă voința juridică prin intermediul 
consiliului raional, orăşenesc sau sătesc, după caz.

În activitatea de administrare generală a bunurilor domeniului public, 
aceste subiecte de drept acționează exclusiv în calitate de persoane de drept 
public adică de persoane administrative. de aceea, drepturile şi obligațiile 
care alcătuiesc conținutul activității de administrare generală a bunurilor 
domeniului public reprezintă doar atribuții din sfera competenței lor 
administrative, şi nu drepturi subiective civile.8

Analizând criteriile de încadrare a unui bun în domeniul public, am reținut 
printre acestea şi interesul public, care determină afectarea bunurilor folosinței 
publice prin intermediul unui serviciu public, aceasta excluzând utilizarea lor, în 
mod direct, de către public. de regulă, utilizarea domeniului afectat unui serviciu 
public se întemeiază pe un act juridic, care stabileşte tocmai acest lucru: că un 
anumit bun proprietate publică este afectat unui anumit serviciu public.

uneori, excluderea particularilor are caracter expres, alteori se recunoaşte 
particularilor posibilitatea accesului la bunurile domeniului public, dar cu 
permisiunea şi în limitele impuse de către instituția publică care administrează 
aceste bunuri. În general, accesul particularilor la bunurile domeniului public 
afectate unui serviciu public, se face prin utilizarea serviciului public respectiv.

Astfel, doctrina a considerat necesară o clasificare în baza anumitor criterii 
a modalităților de utilizare a bunurilor domeniului public şi de exercitare a 
prerogativelor dreptului de proprietate publică. dintre acestea, vom reține 
următoarele:

a) după rolul asumat de către titularul domenial, se distinge între:
–  exercitare directă, nemijlocită de către titular a prerogativelor dreptului 

de proprietate publică;
–  exercitarea prin altul a dreptului de proprietate publică.
În acest ultim caz, suntem în prezența constituirii de permisiuni domeniale 

or a dării în administrare, concesionare, dare în folosință gratuită, închiriere 
etc., în care atribute ale dreptului de proprietate publică sunt încredințate prin 
acte juridice spre exercitare unor subiecte de drept public sau de drept privat, 
fără a dezmembra dreptul de proprietate publică.

b) după persoana utilizatorului:
–  utilizări domeniale permise oricui; este vorba de utilizări directe şi 

colective, esențialmente temporare şi neindividualizate;
–  utilizări domeniale care presupun o anumită calificare a utilizatorului; 

subiecte de drept public, entități de utilitate publică şi particulari.9
referitor la utilizările comune, ținem să facem specificarea că, conform 

doctrinei, acestea îmbracă în principiu două forme. prima, cea mai des întâlnită de 
8 E. bălan, op. cit., p. 90.
9 Ibidem, pp. 93-94.
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altfel, constă în dreptul tuturor de a circula sau a staționa (parcuri, străzi, muzee 
etc.). cealaltă formă, mai rară, constă în dreptul utilizatorilor de a-şi apropia 
anumite fructe sau producte ale dependințelor domeniale: apă, ierburi, pietriş etc.10

cât priveşte principiile care guvernează această categorie de utilizări, 
tradițional se vorbeşte despre trei asemenea reguli şi anume: libertatea, 
gratuitatea şi egalitatea utilizatorilor.

Libertatea utilizării, rezultă din faptul că dependințele domeniale afectate 
uzului public presupun, în mod evident, faptul că acesta este liber. Explicația 
constă în aceea că, în general, aceste tipuri de utilizări, corespund libertăților 
publice. În consecință, atâta timp cât dependința domenială în cauză nu îşi 
schimbă afectațiunea, administrația nu îşi poate exercita puterile de poliție 
pentru a împiedica această utilizare.

totuşi, această libertate nu este absolută, doctrina şi jurisprudența stabilind 
câteva limite ale acesteia, şi anume:

–  libertatea nu există decât în măsura în care utilizarea este conformă cu 
afectațiunea dependinței domeniale, în caz contrar, utilizarea va fi fie 
ilicită, fie supusă unei autorizări speciale;

–  utilizările se exercită de regula, în cadrul unei reglementări specifice, 
care determină astfel, limitele acestora;

–  uneori, administrația rezervă uzul anumitor dependințe domeniale 
pentru utilizări profesionale, cele mai cunoscute situații fiind acelea ale 
unor parcări sau locuri de oprire publice, destinate însă, taxiurilor sau 
mijloacelor de transport în comun; evident că, şi aceste utilizări scapă 
într-o largă măsură principiului libertății.11

referitor la principiul gratuităţii utilizării domeniului public, astăzi, se 
admite că acesta este un principiu ce suportă diferite situații, gratuitatea 
devenind decât excepția iar principiul devenind caracterul oneros al utilizărilor.

Fiind o aplicație particulară a principiului general al egalității în fața legii şi a 
autorităților publice, nici principiul egalităţii utilizatorilor domeniului public, nu 
este unul absolut. Aceasta întrucât sunt permise unele diferențe de tratament, 
cu condiția ca ele să se întemeieze pe situații de fapt diferite cum ar fi: utilizări 
profesionale ale dependințelor domeniului public, permisiuni de a folosi 
anumite dependințe domeniale numai de către anumite persoane, aplicarea 
de taxe de autostradă diferite pentru persoane diferite în funcție de categoria 
autovehiculelor ş.a.

chiar dacă domeniul public al colectivității locale se află în afara 
comerțului, el constituie o bogăție căreia colectivitatea locală poate şi trebuie 
să-i asigure o cât mai bună utilizare. deşi contestate de-a lungul timpului, 
utilizările privative s-au impus în practica administrativă ca fiind ceva nu numai 
normal dar în acelaşi timp şi util domeniului şi punerii sale în vigoare.

prin noțiunea de utilizare privativă se înțelege ocuparea unei dependințe 
domeniale de către o anumită persoană care, în schimbul unei redevențe, o 
foloseşte în mod exclusiv.

10 O. podaru, op. cit., p. 104.
11 Idem, pp. 104-105.
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din definiția respectivă, vom deduce următoarele caractere ale utilizărilor 
privative:

–  caracterul precar al ocupației domeniale, care presupune că ocupantul 
pierde dreptul său asupra domeniului public, chiar mai înainte de împlinirea 
termenului pentru care a obținut autorizația, prin retragerea discreționară a 
ei de către administrație, dacă acest lucru este în interes public;

–  caracterul oneros, ce rezultă din faptul că punerea în valoare a bunurilor 
domeniale reprezintă o importantă funcție patrimonială a domeniului 
public, care presupune excluderea majorității administraților la dependința 
domenială respectivă şi atribuirea prin act or contract administrativ, unor 
administratori privilegiați, contra unei sume de bani, numită redevență;

–  caracterul compatibil cu afectațiunea domeniului. doctrina franceză 
clasifică utilizările privative în două categorii: anormale şi normale. În 
primul caz, dependința domenială are o altă afectațiune decât utilizarea 
privativă în cauză (amplasarea unui ghişeu pe trotuar). În cel de-al doilea 
caz, dependința domenială este afectată chiar utilizărilor privative 
(concesiunile funerare).12

Analizând prevederile legii româniei nr. 213 din 1998, observăm că 
modalitățile de utilizarea a bunurilor proprietate publică a colectivității 
locale, sunt închirierea şi concesionarea bunurilor proprietate publică, care 
se realizează prin licitație publică în condițiile legii. Odată cu modificările 
survenite prin legea nr. 71/2011, a fost abrogată norma care se referea la încă 
o modalitatea de utilizarea a bunurilor domeniului public şi anume folosința 
gratuită a acestora, adică comodatul bunurilor proprietate publică, iar 
dreptul de folosință gratuită asupra bunurilor proprietate publică găsindu-şi  
reglementare în codul civil. cu toate acestea, codul civil, restrânge sfera 
beneficiarilor acestui drept, la instituțiile de utilitate publică şi nu la o arie 
extinsă de beneficiari, aşa cum era prevăzut la art. 17 din legea nr. 213/1998. 
cât priveşte regimul juridic al fructelor produse de bunurile proprietate 
publică obiecte al dreptului de folosință gratuită, codul civil dispune că 
acestea nu se cuvin titularului acestui drept, cu excepția situației în care prin 
actul de constituire nu s-a dispus altfel. distincția față de situația fructelor 
reglementată în materia dreptului de concesiune are ca fundament faptul că 
scopul concesiunii este acela de a da un bun proprietate publică unui privat 
pentru a-l exploata şi pentru a plăti o redevență, pe când rațiunea dreptului 
de folosință gratuită este aceea de a înlesni în mod direct desfăşurarea unei 
activități fără profit, de utilitate publică.

din punct de vedere al legislației republicii moldova, modalitățile de 
utilizare a bunurilor proprietate publică a colectivității locale sunt: concesiunea, 
arenda, locațiunea, comodatul şi darea în administrare. Astfel, conform  
art. 77 al legii nr. 436-XVi/2006 privind administrația publică locală, bunurile 
domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, pot fi date în 
administrare întreprinderilor municipale şi instituțiilor publice, concesionate, 
arendate or date în locațiune, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, 
în condițiile legii. Şi legea nr. 523-XiV/1999 privind proprietatea publică a 

12 O. podaru, op. cit., p. 108.
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unităților administrativ-teritoriale, la art. 11 statuează că, proprietatea publică 
a unităților administrativ-teritoriale poate fi dată în administrare sau închiriată 
în condițiile legii. O normă asemănătoare găsim şi în legea nr. 91-XVi/2007 
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. Astfel, conform 
art. 2 alin. (1) lit. a) terenurile din domeniului public nu pot fi înstrăinate, ci 
pot fi date numai în administrare, în concesiune, în arendă sau în locațiune 
în condițiile legii. Acelaşi act normativ, la art. 2 alin. (8) prevede că unitatea  
administrativ-teritorială poate atribui terenuri în folosință persoanelor 
juridice cu scop nelucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de 
utilitate publică, în conformitate cu legislația. deşi nu este prevăzut expres, 
considerăm că este vorba despre folosința gratuită a bunurilor proprietate 
publică a colectivității locale, astfel situându-ne în prezența comodatului, ca şi 
modalitate de utilizare a bunurilor proprietate publică.
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1. Introducere

Odată cu adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 21 din 1992 privind protecția 
consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, a apărut în românia 
conceptul de „consumator” şi de „protecție a consumatorilor”. ca urmare a 
modificărilor legislative suferite de Ordonanța Guvernului nr. 21 din 1992, 
în prezent consumatorul este definit astfel: „orice persoană fizică sau grup 
de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara 
activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”1.

ca urmare a dezvoltării economice, tehnice, ştiințifice, consumatorul 
este pus în situația de a cumpăra produse complexe, de a intra în raporturi 
contractuale cu diverşi comercianți, care au o putere economică mai mare 
şi îşi impun produsele pe piață. uneori, consumatorul nu beneficiază de 
informațiile de care are nevoie pentru a lua cea mai bună decizie în momentul 
în care optează pentru anumite bunuri sau anumite servicii, nu deține puterea 
de a negocia, nu are puterea financiară necesară, astfel încât se impune 
existența unor modalități de protecție a drepturilor sale. În acest context s-a 
simțit nevoia adoptării unor măsuri care să protejeze consumatorii, au fost 
înființate anumite autorități care să protejeze drepturile consumatorului, 
care să efectueze controale ale activității agenților economici cu privire la 
protecția drepturilor consumatorilor etc. ca urmare a acestor necesități ale 
consumatorilor şi implicări pentru protejarea drepturilor acestora, a apărut 
noțiunea de protecție a consumatorilor, reprezentând ansamblul măsurilor 
întreprinse de legiuitor, de autoritățile competente şi de organizațiile 
neguvernamentale în vederea protejării drepturilor consumatorului.

diversificarea bunurilor şi serviciilor şi influențele statelor occidentale 
au determinat legiuitorul român să adopte numeroase prevederi legislative 
în domeniul protecției consumatorilor, să transpună directivele europene 
în acest domeniu şi a fost înființată Autoritatea națională pentru protecția 
consumatorilor. Autoritatea este organul de specialitate al administrației 
publice centrale, care coordonează şi realizează politica Guvernului în domeniul 
protecției consumatorului. ca autoritate a administrației publice centrale, 
Autoritatea națională pentru protecția consumatorului se află în subordinea 

1 Art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21 din 1992 privind protecția consumatorilor.
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Guvernului şi sub coordonarea ministrului economiei, comerțului şi mediului 
de afaceri.

protecția consumatorului nu reprezintă doar adoptarea unei legislații 
specifice, ci şi luarea de măsuri şi aplicarea de sancțiuni operatorilor economici 
şi autorităților publice care prin intermediul activităților pe care le întreprind 
prejudiciază consumatorii. Alături de Autoritatea națională pentru protecția 
consumatorilor, există şi numeroase alte autorități care au atribuții în 
domeniul protecției consumatorilor precum: direcția pentru sănătate publică, 
Autoritatea națională sanitar-Veterinară şi pentru siguranța Alimentelor, 
Agenția pentru protecția mediului etc.

Administrația publică, în calitate de furnizor al anumitor servicii publice 
oferite cetățenilor, are obligația de a promova şi proteja prin intermediul 
activităților pe care le întreprind destinatarii serviciilor publice. serviciile 
publice s-au dezvoltat o dată cu dezvoltarea nevoilor sociale care reprezintă 
„ansamblul dorințelor a căror satisfacere este considerată de membrii unei 
colectivități ca fiind indispensabilă pentru asigurarea unui nivel şi stil de viață 
în conformitate cu nivelul de dezvoltare şi statutul grupului.”2

ca beneficiar al serviciilor publice, cetățeanul, respectiv consumatorul, 
trebuie să aibă acces la servicii publice în mod gratuit şi/sau, în anumite condiții, 
contra unor tarife reglementate, să beneficieze în mod neîntrerupt de acestea 
şi să nu existe diferențieri între consumatori. de asemenea, calitatea serviciilor 
publice trebuie să fie direct proporțională cu nevoile sociale şi evoluția societății.

2. aspecte teoretice

În principal, atât la nivelul uniunii Europene, cât şi la nivelul româniei, 
preocupările legate de protecția consumatorului s-au focalizat pe protecția a 
cinci drepturi de bază ale consumatorilor:

– dreptul la protecția sănătății;
– dreptul la protecția intereselor economice;
– dreptul la informare şi la educație;
– dreptul la despăgubiri;
– dreptul la reprezentarea consumatorilor la nivel național.
nu se poate discuta de protejarea drepturilor consumatorilor, dacă nu 

există o protejare a drepturilor omului, dacă libertățile acestuia nu sunt 
garantate, dacă nu există o preocupare a autorităților statului cu privire la 
anumite proiecte concrete de interacțiune cu consumatorii, de recunoaştere şi 
sprijinire a asociațiilor acestora.

potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21 din 1992, „principalele 
drepturi ale consumatorului sunt:

a)  de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li 
se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau 
securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;

2 i. plumb, (coordonator), Androniceanu, Armenia, Abaluta, Oana, Managementul 
serviciilor publice, ed. a ii-a, Ed. AsE, bucureşti, 2005, capitolul ii, p. 48.
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b)  de a fi informați complet, corect şi precis asupra caracteristicilor 
esențiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o 
adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, 
precum şi de a fi educați în calitatea lor de consumatori;

c)  de a avea acces la piețe care le asigură o gamă variată de produse şi 
servicii de calitate;

d)  de a fi despăgubiți pentru pagubele generate de calitatea necorespun-
zătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevă-
zute de lege;

e)  de a se organiza în asociații de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.”3

pe lângă aceste drepturi cu caracter general, ca rezultat al analizei legislației, 
rezultă faptul că, un consumator beneficiază şi de alte drepturi specifice, precum: 
drepturi la încheierea contractelor, dreptul de a fi protejat de clauzele abuzive 
introduse în contracte de către operatorii economici, dreptul de a fi protejați de 
publicitatea înşelătoare, dreptul la remedierea deficiențelor, etc.

serviciile reprezintă un element important al economiei, respectiv 
„activități utile destinate satisfacerii unei nevoi sociale”.4 prin activitatea 
pe care o desfăşoară, administrația publică trebuie să satisfacă nevoile 
comunității, motiv pentru care organizează diverse servicii administrative, 
unele dintre ele considerându-se că au caracter obligatoriu: spre exemplu – 
serviciile efectuate de primării (înregistrarea naşterilor, căsătoriilor, emiterea 
autorizației de construire), serviciile efectuate de autoritățile fiscale (emiterea 
deciziilor privind taxele şi impozitele, încasarea taxelor şi impozitelor). 
noțiunea de serviciu public trebuie corelată cu mijlocul prin care se satisfac 
nevoile unei colectivități, fiind evident că „înființarea unui serviciu public este 
legată organic de coexistența celor două elemente esențiale şi anume cerința 
socială (interesul general) şi legea (actul de voință al autorității legiuitoare).”5

serviciile publice reprezintă activități utile, destinate satisfacerii unor nevoi 
sociale. prin urmare serviciul public este o activitate prestatoare în beneficiul unui 
consumator sau utilizator, în acest sens vorbindu-se despre: servicii de sănătate, 
servicii de educație, servicii de furnizare a electricității, gazelor, apei, etc. tot ca 
serviciu public este definit în sens de organizație, un organism social precum: 
administrație, institut, spital, şcoală, societăți, secretariat etc. serviciul public 
este înființat şi se duce la îndeplinire pe baza prevederilor legale, sub autoritatea 
unei instituții publice care supraveghează modul în care acesta este realizat. chiar 
dacă autoritatea publică nu prestează direct serviciul public, aceasta are obligația 
de a supraveghea modul în care serviciul public este îndeplinit.

În temeiul prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, „serviciul public reprezintă activitatea 
organizată sau autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii, după 

3 Art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 21 din 1992 privind protecția consumatorilor.
4 J. nusbaumer, Les Services, nouvelle donnée de l’economie, Economica, paris, 1984, p. 4.
5 E. bălan, Instituţii administrative, bucureşti, Ed. c.H. beck, 2008, p. 128.
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caz, a unui interes public”,6 iar „interesul public reprezintă interesul care 
vizează ordinea de drept şi democrația constituțională, garantarea drepturilor, 
libertăților şi îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor 
comunitare, realizarea competenței autorităților publice” 7.

În baza prevederilor legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 
din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost înființată Autoritatea 
națională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice – 
A.n.r.s.c., care are printre atribuții adoptarea contractelor-cadru de prestare a 
serviciilor publice incluse în competențele sale. Astfel, legiuitorul şi autoritatea 
competentă au stabilit clauzele contractului de furnizarea a energiei electrice, a 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, a energiei termice, consumatorul 
neputând interveni să modifice conținutul contractului. de asemenea, 
consumatorul nu poate negocia nici tariful stabilit pentru prestarea serviciilor 
publice, nici nu poate controla calitatea serviciilor publice oferite şi, în foarte 
multe cazuri, nu poate să aleagă operatorul care prestează serviciile publice 
(în unele zone ale țării există un singur operator care deține monopolul asupra 
prestării unui anumit tip de servicii). Autoritatea națională de reglementare 
pentru serviciile comunitare de utilități publice nu manifestă un rol activ cu 
privire la modul în care sunt prestate serviciile publice, nu intervine în cadrul 
procesului de reglementare a serviciilor publice, având mai mult rolul de a 
stabili tarifele şi de a propune anumite programe de acțiune. pentru o protecție 
reală şi eficientă a drepturilor consumatorilor de servicii publice, aceste tipuri 
de autorități care au fost create pentru supravegherea serviciilor publice ar 
trebui să intervină eficient în viața comunității.

la nivel teoretic, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, cetățeanul poate să adreseze numeroase petiții 
autorităților publice cu privire la numeroase aspecte din cadrul colectivității în 
care locuiesc, acestea având obligația să-i trimită răspunsul în termen de 30 de 
zile. dacă soluționarea petiției necesită mai multe cercetări, atunci termenul 
poate fi prelungit cu 15 zile. Având în vedere faptul că, sancțiunile care se 
aplică reprezentanților autorității publice în cazul în care aceştia nu respectă 
termenele în care trebuie să soluționeze petițiile pe care le-au primit sunt de 
natură disciplinară şi nu au un caracter prea oneros, se întâmplă de multe ori ca 
aceştia să nu respecte obligațiile care sunt impuse în sarcina lor.

ca regulă generală, petițiile formulate de consumator şi adresate 
Autorității naționale pentru protecția consumatorilor sunt soluționate pe cale 
amiabilă sau prin acțiuni de control. Acțiunile de control sunt de mai multe 
tipuri: control operativ şi control tematic, iar ca sancțiuni care pot fi aplicate 
agenților economici care încalcă prevederile privind protecția consumatorului 
amintim: sancțiunile principale – respectiv: amenda contravențională ale cărei 

6 Art. 2 alin. (1) lit. k) din legea contenciosului administrativ nr. 554 din 2004,  
cu modificările şi completările ulterioare.

7 Art. 2 alin. (1) lit. l) din legea contenciosului administrativ nr. 554 din 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.
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limite sunt stabilite în funcție de fapta săvârşită, precum şi diverse sancțiuni 
complementare – respectiv: închiderea temporară a unității pe o durată de cel 
mult 6 luni, închiderea temporară a unității pe o durată de la 6 luni la 12 luni, 
închiderea definitivă a unității.

3. Cercetarea ştiinţifică

protecția consumatorului vizează toate necesitățile consumatorului, de la 
cele de bază (alimente, îmbrăcăminte, servicii de furnizare a apei, a energiei 
electrice, etc.), la cele ce au un caracter mai complex (comunicațiile, serviciile 
medicale, serviciile poştale, servicii de turism, servicii cu caracter cultural, etc.). 
Astfel, statul intervine pentru a asigura accesul cetățenilor (având rolul de 
consumatori) la bunuri şi servicii de calitate, la informații corecte şi complete 
cu privire la caracteristicile produselor şi serviciilor, la măsuri prin intermediul 
cărora sunt reparate prejudiciile provocate consumatorilor.

din analiza prevederilor legale aplicabile protecției consumatorilor se 
observă faptul că, comercializarea de bunuri şi toate elementele care au 
legătură cu acestea sunt mult mai bine reglementate decât prestarea de 
servicii, având în vedere faptul că inițial, Ordonanța Guvernului nr. 21 din 1992 
nu făcea nicio referire la servicii, cuprinzând numai referiri la bunuri. ulterior 
modificărilor aduse, definițiile şi prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21 din 
1992 se aplică şi serviciilor, stabilind obligații în sarcina prestatorilor de servicii 
şi menționându-se sancțiuni aplicabile acestora în cazul în care aduc prejudicii 
consumatorilor.

pe lângă serviciile cu caracter general oferite consumatorului trebuie avute 
în vedere şi serviciile publice care sunt puse la dispoziția cetățeanului, servicii 
care se află sub autoritatea statului, iar consumatorul nu are nicio pârghie de 
control cu privire la modul în care acestea sunt furnizate, nu poate negocia 
clauzele contractului de furnizare a acestor servicii publice, nu poate interveni 
cu privire la costurile aferente furnizării serviciilor publice, nu poate aplica 
sancțiuni autorităților publice în cazul în care serviciile publice sunt prestate 
în mod necorespunzător sau încalcă drepturile consumatorului, nu au acces la 
informații din partea autorităților publice, etc.

publicația „managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor – 
probleme şi soluții”, bucureşti, octombrie 2009, întocmită de institutul pentru 
politici publice bucureşti,8 analizează din punct de vedere cantitativ anumite 
servicii publice. dintre concluziile studiului amintesc următoarele:

– serviciul de alimentare cu apă şi canalizare: ponderea locuitorilor de 
la nivelul municipiilor reşedință de județ racordați la rețeaua de apă este de 
93% – media pe țară. cu toate acestea, încă mai sunt municipii în țară în care 

8 publicația este accesibilă pe site-ul http://www.ipp.ro/pagini/managementul-
serviciilor-publice-la-nive.php, accesat pe data de 25 iunie 2013, material realizat în cadrul 
proiectului O administraţie publică performantă înseamnă servicii publice de calitate pentru 
cetăţeni realizat de către institutul pentru politici publice (ipp) în cadrul Programului de 
finanţare al Guvernelor Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei, prin Mecanismul 
Financiar al Spaţiului Economic European.
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accesul cetățenilor la acest serviciu de utilitate primară este limitat: Vaslui 
(61%), baia mare (74%), sfântu Gheorghe (78%), târgovişte (79%), slatina 
(81%), miercurea ciuc (83%), bacău (84%), slobozia (88%), Alba iulia (89%), 
Oradea (89%).

– serviciul de iluminat public: gradul de acoperire a municipiilor cu acest 
serviciu creşte, potrivit cifrelor raportate, de la 87% în 2007 la 93% în 2008. 
Există totuşi municipii în românia care, în 2008, se situau sub media națională 
în privința gradului de acoperire a localității cu serviciul de iluminat public, cum 
este cazul municipiilor: miercurea ciuc – 52% din străzi aveau iluminat public, 
slatina – 59%, botoşani – 79%.

– serviciul de termoficare: valoarea medie națională a pierderilor 
înregistrate în 2008 în sistemul centralizat de termoficare a fost de 26%. 
printre municipiile care au înregistrat cele mai mari pierderi de energie în 
sistem s-au numărat municipiile: Vaslui – cu 53% pierderi, potrivit datelor 
furnizate şi algoritmului de calcul propus, reşița – 51% pierderi, braşov – 48%, 
botoşani şi deva – 47%, piteşti şi târgovişte – cu câte 41%.

potrivit raportului de activitate publicat de Autoritatea națională pentru 
protecția consumatorilor din românia pentru anul 2012, publicat pe site-ul 
autorității9, se remarcă următoarele:

– au fost efectuate 103.779 controale pentru cercetarea petițiilor 
consumatorilor, a tematicilor aprobate, organizate la nivel național, regional 
sau local, asupra conformității şi securității produselor şi serviciilor şi a modului 
de respectare a intereselor economice ale consumatorilor, desfăşurate la 
producători, distribuitori, prestatori de servicii, în unități vamale, piețe 
agroalimentare, târguri, oboare şi zone de agrement, etc.;

– structura acțiunilor de control a fost: 37,2% produse alimentare; 30,5% 
produse nealimentare; 16,7% servicii nealimentare; 8,8% servicii alimentare; 
3,2% servicii financiare; 0,5% produse financiare; 3,1% alte segmente;

– dintre controalele efectuate în anul 2012, în 60.014 din cazuri a 
fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției 
consumatorilor, fiind aplicate sancțiuni contravenționale, cuantumul amenzilor 
aplicate de comisarii Autorității naționale pentru protecția consumatorilor 
fiind de 75,3 milioane lei.

– ponderea proceselor verbale de constatare a contravenției aplicate pe 
domenii este următoarea: 43,6% la produse alimentare, 31,5% la produse 
nealimentare, 10,8% servicii nealimentare, 10% servicii alimentare, 1% servicii 
financiare, 0,3% produse financiare, 2,8% alte segmente.

– s-au prelevat şi analizat în laboratoarele proprii, agreate, notificate sau 
acreditate, un număr de 554 probe, dintre care 131 (24%) au fost neconforme. 
Organele de control ale Autorității naționale pentru protecția consumatorilor 
au dispus interzicerea de la comercializare şi retragerea din circuitul comercial 
a produselor în valoare de 7,5 milioane lei, şi distrugerea acelora depistate a fi 
periculoase pentru viața, sănătatea şi securitatea consumatorilor. din această 

9 document publicat pe site-ul http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_conte
nt&view=category&layout=blog&id=54&itemid=87
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valoare, 3,1 milioane lei (41%) reprezintă valoarea produselor provenite din 
spațiul extracomunitar.

– s-au desfăşurat 51 controale tematice, la nivel național, conform 
programelor trimestriale aprobate de preşedintele Autorității naționale pentru 
protecția consumatorilor, respectiv 24 controale în domeniul produselor şi 
serviciilor alimentare (47%), 19 controale în domeniul produselor nealimentare 
(37%), 6 controale în domeniul prestării serviciilor şi 2 controale în domeniul 
serviciilor financiare (16%). În cadrul celor 51 de acțiuni tematice de control au 
fost controlați peste 27.200 operatori economici din care au fost sancționați 
16.000 operatori economici, valoarea amenzilor fiind de 24 mil. lei, iar valoarea 
produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la 
comercializare este de 15,5 mil. lei (din care: 15,1 mil. lei, reprezintă valoarea 
produselor oprite temporar de la comercializare, iar 0,4 mil. lei reprezintă 
valoarea produselor oprite definitiv de la comercializare). În cadrul acțiunilor 
tematice desfăşurate la nivel național s-au prelevat un număr de 214 probe 
(produse alimentare, îmbrăcăminte, jucării, antigel şi lichid de spălare) dintre 
care 85 (39,7%) au fost neconforme.

din analiza rezultatelor publicate de Autoritatea națională pentru protecția 
consumatorilor, se constată că nu se face nicio referire la existența unor 
sancțiuni aplicate prestatorilor de servicii publice sau care să vizeze calitatea/
modul în care sunt oferite consumatorilor serviciile publice. deşi acestea au 
aplicabilitate generală şi se adresează întregii colectivități, modul în care sunt 
protejați destinatarii acestor servicii publice şi/sau modul în care acestea sunt 
puse la dispoziția consumatorilor nu este avut în vedere de autoritățile privind 
protecția consumatorului.

Atât autoritățile publice de la nivel central, cât şi autoritățile publice 
de la nivel local trebuie să contribuie la protecția drepturilor cetățenilor, în 
calitatea lor de consumatori ai serviciilor publice oferite, să implice cetățenii în 
luarea deciziilor care vizează drepturile acestora şi să ofere cetățenilor acces la 
informațiile aferente prestării serviciilor publice.

4. Concluzii şi implicaţii

numărul serviciilor care trebuie prestate în favoarea cetățenilor este într-o 
continuă creştere, ca urmare a diversificării nevoilor consumatorilor. Astfel, 
statul, prin intermediul autorităților sale, trebuie să găsească soluții optime 
pentru prestarea unor servicii publice calitative.

implicarea autorităților de reglementare în modul de prestare a serviciilor 
publice este una limitată, acestea nu impun standarde de calitate care trebuie 
atinse, nu verifică modul în care sunt folosiți banii plătiți de cetățean pentru 
accesul la anumite servicii (dacă aceştia sunt folosiți pentru modernizarea 
infrastructurii aferente serviciului public: canalizare, țevi, mijloace de transport 
în comun, etc.), nu aplică sancțiuni autorităților locale care gestionează 
serviciile publice.
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deşi, din punct de vedere legislativ sunt adoptate documente cu privire la 
modul în care sunt furnizate serviciile publice către cetățeni, au fost înființate 
numeroase structuri interne în cadrul autorităților publice, au fost alocate 
fonduri de la buget pentru buna funcționare a acestora, din punctul de vedere 
al consumatorului, nu numai calitatea, dar şi accesul la serviciile publice este 
unul deficitar. consumatorul nu poate interveni în activitatea de prestare a 
serviciilor publice, nu are acces la informații şi nu poate controla multe dintre 
elementele specifice furnizării serviciilor publice, precum: stabilirea şi majorarea 
tarifelor, întreruperile în activitatea de furnizare a serviciilor publice, alegerea 
furnizorului de servicii publice (în multe situații furnizarea serviciilor publice 
reprezintă monopolul unei singure autorități/regii autonome/agent economic).

legiuitorul, dar şi factorul politic ar trebui să intervină pentru stabilirea unor 
atribuții cât mai clare şi bine definite în sarcina autorităților publice implicate 
în furnizarea serviciilor publice, să stabilească mecanisme de sancționare a 
reprezentanților autorităților publice care nu respectă atribuțiile şi nu vin în 
întâmpinarea nevoilor cetățenilor, iar autoritățile de reglementare care au fost 
înființate, respectiv: Autoritatea națională de reglementare pentru serviciile 
comunitare de utilități publice, Autoritatea națională de reglementare în 
domeniul Energiei, Autoritatea rutieră română, etc. să fie regândite ca mod 
de organizare şi ca implicare în cadrul prestării serviciilor publice. mai mult 
decât atât, autoritățile care sunt însărcinate cu verificarea modului în care 
sunt cheltuiți banii publici, ar trebui să verifice modul în care sunt administrate 
fondurile care sunt alocate de stat pentru prestarea serviciilor publice şi ar 
trebui să aplice sancțiuni în cazul în care aceste fonduri nu sunt cheltuite în 
mod corespunzător sau au fost cheltuite pe anumite bunuri şi/sau servicii care 
nu au legătură cu prestarea serviciilor publice către cetățeni.

de asemenea, în cazul în care prestarea serviciilor publice este transferată 
în sarcina anumitor operatori privați/cu capital mixt/deținuți de stat, ca 
urmare a delegării, autoritățile publice trebuie să verifice modul în care 
aceste servicii sunt prestate şi să aplice sancțiuni în cazul în care prestarea 
acestora nu corespunde din punct de vedere calitativ sau aceste servicii nu 
sunt prestate deloc. Autoritățile publice ar trebui să monitorizeze permanent 
modul în care aceste servicii sunt prestate, contractele în baza cărora prestarea 
acestor servicii este transferată operatorilor trebui să conțină prevederi clare 
şi sancțiuni în cazul în care operatorul nu respectă obligațiile contractuale, 
să impună indicatori de performanță în sarcina operatorului, să facă publice 
informațiile cu privire la prestarea serviciilor publice pentru ca cetățenii să 
poate interveni în procesul decizional care le afectează viața.
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Administrația publică reprezintă girantul serviciilor publice, o definiție 
structurală a acesteia circumscriind activitatea sa la totalitatea serviciilor care 
exercită cu titlu principal o sarcină administrativă1; în sprijinul acestei idei, leon 
duguit afirma că „statul nu este o putere care comandă o suveranitate; este o 
cooperație de servicii publice, organizate şi controlate de către stat”2.

primele definiții ale serviciului public, apărute în literatura interbelică, îl 
descriau ca fiind „un organism administrativ creat de stat, județ sau comună, 
cu o competență şi puteri determinate, cu mijloace financiare procurate 
din patrimoniul general al administrației publice creatoare, pus la dispoziția 
publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter 
general, căreia inițiativa privată nu ar putea să-i dea decât o satisfacție 
incompletă şi intermitentă”3.

conform unei definiții actuale, serviciul public reprezintă „forma acțiunii 
administrative prin care o persoană publică îşi asumă satisfacerea unei nevoi 
de interes general”4, reprezentând „chintesența administrației publice”5 şi 
prezintă două categorii, respectiv cea a serviciilor publice având drept obiect 
asigurarea folosirii în interes public a unui bun public, şi categoria serviciilor 
publice având ca obiect satisfacerea altor nevoi publice.

Într-o viziune managerială6, serviciul public poate exista dacă o 
colectivitate (locală, regională, națională sau europeană) apreciază că la un 
moment dat, în aria sa de responsabilitate, un bun sau un serviciu necesar 
tuturor (existent sau nou), nu poate fi realizat sau prestat doar prin regulile 
pieței, această necesitate putând rezulta fie dintr-un interes strategic comun, 
fie din necesitatea de solidaritate şi echitate.

din definițiile mai sus amintite rezultă că reperele serviciului public sunt 
interesul general, care justifică înființarea unui astfel de serviciu, şi organizarea 
activității acestui tip de serviciu de către administrația publică, în calitate de 
furnizor de servicii publice. În doctrină7, caracteristicile serviciului public sunt 
rezumate astfel:

1 J. schwarze, Droit administratif européen, ed. bruylant, 2009, p. 21.
2 citat de J. morand-devillier în Cours de droit administratif, paris i, sorbonne, 1998, p. 454.
3 p. negulescu, Tratat de drept administrativ. Principii generale, vol. i, ed. a iV-a,  

Ed. institutul de Arte Grafice E. mârvan, bucureşti, 1934, p. 123.
4 J. rivero, J. Waline, Droit administratif, Ed. dalloz, paris, 2006, p. 535.
5 i. Alexandru, Tratat de drept administrativ, Ed. universul Juridic, bucureşti, 2008, p. 317.
6 d. dincă, Serviciul public între stat, piaţă şi democraţie, revista transilvană de Ştiințe 

Administrative nr. 9/2003, pp. 87-90.
7 t. pavelescu, Tratat elementar de drept administrativ, Ed. sitech, craiova, 2007, p. 72.
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–  serviciul public realizează o activitate de utilitate socială, acționând cu 
scopul de a satisface interesele generale pentru care a fost înființat

–  se află sub controlul autorității administrative care l-a înființat şi 
organizat

–  Furnizează bunuri sau prestează servicii comunității
–  poate funcționa chiar dacă nu este rentabil, având caracter gratuit.
În literatura juridică europeană, serviciile publice sunt generic denumite 

servicii de interes general, această sintagmă desemnând servicii, cu sau fără 
caracter economic, pe care statele membre le consideră de interes general 
şi le supun unor obligații de serviciu specifice, ce constau în cerințe impuse 
de autoritățile publice prestatorului serviciului public, în vederea asigurării 
îndeplinirii obiectivelor de interes public8.

cadrul juridic este reprezentat de tratatul privind funcționarea uniunii 
Europene (tFuE), protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general, carta 
Verde a serviciilor de interes General – cOm(2003)270, carta Albă a serviciilor 
de interes General – cOm(2004) 374 9.

Obligațiile privind serviciile de interes general trasează principii generale 
privind organizarea acestor servicii, respectiv universalitate, continuitate, 
calitatea serviciului, suportabilitatea, protecția utilizatorului şi a consumatorului 
serviciului de interes general, respectarea diversității serviciilor şi situațiilor.

Garantarea drepturilor utilizatorilor şi consumatorilor serviciilor de 
interes general permite accesul nelimitat al acestora la servicii, în special 
transfrontaliere, pe întreg teritoriul uniunii şi pentru toate grupele de 
populație, accesibilitatea financiară a serviciilor, inclusiv schemele speciale 
pentru persoanele cu venituri scăzute, securitatea fizică, siguranța şi fiabilitatea, 
continuitatea, calitatea ridicată, alegerea, transparența şi accesul la informațiile 
furnizorilor şi autorităților de reglementare.

cadrul normativ al răspunderii instituțiilor care furnizează servicii de 
interes general este indicat de art. 106 tFuE, care menționează în alin. 2: 
„întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic 
general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor 
tratatelor şi, în special, regulilor de concurență, în măsura în care aplicarea 
acestor norme nu împiedică, în drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale 
care le-a fost încredințată”10.

Atât în legislația cadru, cât şi în legislația internă a statelor membre, 
se remarcă un interes crescut pentru promovarea şi protecția drepturilor 
beneficiarilor serviciilor publice, aria de preocupare a prestatorului fiind în 
prezent centrată pe consumator, şi nu pe serviciul prestat11.

8 d. Focşăneanu, c. Şuța, c. tatu, m. popescu, Serviciile publice. Consideraţii asupra 
legislaţiei şi practicii comunitare în domeniu, în contextul elaborării proiectului codului 
administrativ, revista transilvană de Ştiințe Administrative nr. 1 (28)/2011, pp. 31-39.

9 http://europa.eu/legislation_summaries
10 http://eur-lex.europa.eu
11 p. Kotler, H. Kartajaya, i. setyawan, Marketing 3.0 De la produs la consumator şi la 

spiritul uman, Ed. publica, bucureşti, 2010, p. 35.
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la nivel național, responsabilitatea unei autorități publice naționale sau 
locale, în legătură cu un serviciu public este aceea de a defini misiunile serviciului 
public, de a stabili în ce condiții trebuie prestat şi de a controla activitatea 
serviciului public respectiv, unul dintre obiectivele politicilor publice fiind acela 
de a informa cetățenii asupra calității serviciilor şi a modalităților de despăgubire 
existente pentru situațiile în care calitatea furnizată este diferită de cea promisă.

Activitatea serviciilor publice este supusă unor principii, comune tuturor 
serviciilor publice indiferent că sunt prestate de stat, de colectivitățile locale, 
de agenți privați sau de organismele neguvernamentale respectiv: principiul 
eficienței şi eficacității, principiul descentralizării, principiul satisfacerii 
interesului general, principiul continuității, egalității, neutralității, cuantificării 
şi adaptabilității serviciilor publice.

Organizarea, funcționarea şi gestionarea serviciilor publice se realizează 
în baza normelor speciale cuprinse în acte normative distincte, în funcție de 
specificul serviciului public12, fiecare act normativ trasând reguli atât pentru 
instituțiile care furnizează serviciul public, cât şi pentru utilizatorii acestui 
serviciu, reguli care circumscriu drepturile şi obligațiile acestora.

răspunderea autorității administrative este nuanțată şi prin prisma 
formelor de gestionare a serviciilor publice, respectiv gestiunea directă, 
gestiunea delegată sau gestiunea mixtă, forme reglementate prin legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 şi Hotărârea de Guvern 
nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii cadru privind organizarea, derularea 
şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilități publice, a criteriilor de selecție – cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilități publice şi a contractului cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilități publice13.

Astfel, prin intermediul gestiunii directe, autoritățile administrative 
organizează în mod nemijlocit şi asigură funcționarea serviciului public, 
exercitând toate competențele şi responsabilitățile ce le revin conform legii în 
calitate de prestatori ai serviciului public.

Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autoritatea 
administrativă atribuie unuia sau mai multor operatori în totalitate sau în parte 
competențele şi responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor 
de utilități publice precum şi concesiunea sistemelor de utilități publice 
aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligația de administrare şi exploatare 
a acestora pe baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului, contract 
asimilat actelor administrative (contractelor administrative).

Gestiunea mixtă reprezintă modalitatea de gestionare a serviciilor publice 
de către autoritățile publice în parteneriat cu sectorul privat, cu atribuirea 
competențelor şi responsabilităților mai sus menționate atât autorităților 
administrative cât şi operatorilor - persoane de drept privat.

Având în vedere posibilitatea delegării gestionării serviciilor publice, s-a 
susținut că serviciile publice se supun unui regim juridic administrativ – atunci 

12 de exemplu, legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în 
m. Of. nr. 254 din 21 martie 2006.

13 publicată în m. Of. nr. 546/2008.
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când sunt organizate şi funcționează ca autorități administrative sau ca struc-
turi organizatorice aflate sub autoritatea acestora, şi unui regim juridic mixt, de 
drept administrativ şi de drept privat, când serviciile publice sunt concesionate 
în baza unui contract administrativ14.

Atunci când drepturile utilizatorului serviciului public sunt încălcate, răspunde-
rea administrativă ce incumbă autorităților responsabile cu organizarea acelui servi-
ciu poate îmbrăca forma răspunderii administrativ-patrimoniale subiective solidare 
a autorităților publice şi a funcționarilor pentru pagubele cauzate ca urmare a 
funcționării necorespunzătoare a serviciilor publice sau forma răspunderii ad-
ministrativ-patrimoniale obiective pentru limitele serviciului public.

În contextul reglementării drepturilor şi libertăților fundamentale ale 
cetățenilor, constituția româniei, în art. 52 prevede: „(1) persoana vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un 
act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este 
îndreptățită să obțină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, 
anularea actului şi repararea pagubei. (2) condițiile şi limitele exercitării acestui 
drept se stabilesc prin lege organică”, legea organică fiind legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, care prevede în art. 1 alin. (1): „Orice persoană 
care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, de 
către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios 
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului 
pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”15.

răspunderea patrimonială solidară a autorităților publice şi a funcționarilor 
pentru pagubele cauzate ca urmare a funcționării necorespunzătoare a 
serviciilor publice este o răspundere subiectivă, bazată pe culpă, ceea ce implică 
necesitatea dovedirii existenței unei culpe a funcționarului public pentru 
funcționarea defectuoasă a serviciului public.

Alături de condiția referitoare la culpă, pentru angajarea acestei răspunderi, 
mai trebuie îndeplinite şi condițiile referitoare la existența unui act/fapt 
culpabil care determină funcționarea necorespunzătoare a serviciului public, 
existența unui prejudiciu produs utilizatorului acelui serviciu public, precum şi 
a unei legături de cauzalitate între act/fapt şi prejudiciul produs16.

Acoperirea prejudiciului de către autoritatea publică dă dreptul acesteia 
să exercite o acțiune în regres împotriva funcționarului public vinovat de 
funcționarea defectuoasă a serviciului public; totodată, acelui funcționar i se 
pot aplica şi sancțiuni disciplinare dacă sunt îndeplinite condițiile atragerii 
răspunderii administrativ-disciplinare.

În cazul limitării inadecvate a funcționării serviciilor publice, pentru 
pagubele cauzate, se activează o răspundere obiectivă a administrației, în 
sensul că persoana lezată prin funcționarea necorespunzătoare a acelui serviciu 

14 A. dâmbu, Aspecte privind noţiunea serviciului public în contextul actual, revista 
transilvană de Ştiințe Administrative, Viii, 2002, p. 60.

15 publicată în m. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
16 d. Apostol-tofan, Drept administrativ, vol. ii, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2010, p. 262.



165

public nu este obligată să dovedească o culpă a administrației sau, după caz, a 
funcționarului public care activează în cadrul acelui serviciu public, ci trebuie 
să convingă instanța de contencios administrativ că paguba pe care a suferit-o 
are drept cauză o defecțiune inerentă, o limită de structură a serviciului public.

deşi nu beneficiază de o consacrare legislativă expresă, această formă de 
răspundere rezultă dintr-o serie de principii constituționale, cum ar fi principiul 
egalității tuturor în fața legii şi autorităților publice, ş.a.17.

răspunderea autorităților administrației publice pentru limitele serviciului 
public reprezintă o răspundere obiectivă, având în vedere că persoana lezată nu 
este ținută să dovedească o culpă a administrației sau a funcționarului public, 
ci doar paguba pe care a suferit-o, în urma modului de concepere a serviciului 
public şi a limitelor acestuia.

pentru a interveni răspunderea administrativ-patrimonială pentru limitele 
serviciului public, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a)  existența unui serviciu public care, prin natura sa, conține riscul 
producerii anumitor pagube pentru utilizatori;

b)  existența unui prejudiciu al unei persoane fizice sau juridice care 
apelează la acel serviciu public;

c)  existența unei legături cauzale între riscul (limita) serviciului public şi 
paguba persoanei fizice sau, după caz, a persoanei juridice

d)  formularea unei acțiuni prin care persoana lezată să-şi valorifice 
pretențiile în legătură cu prejudiciul cauzat18.

Şi în acest caz, apreciem că angajarea răspunderii administrativ-patrimo-
niale a statului pentru limitele serviciului public nu exclude o răspundere sub-
sidiară a celui vinovat de conceperea structurii respectivului serviciu public.

referitor la aspectele procedurale, legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 prevede trei moduri prin care se poate angaja răspunderea 
administrativ-patrimonială, şi anume: printr-o acțiune îndreptată numai 
împotriva autorității pârâte; printr-o acțiune îndreptată exclusiv împotriva 
funcționarului public; printr-o acțiune îndreptată concomitent împotriva 
autorității şi a funcționarului public.

răspunderea astfel instituită reprezintă un instrument eficient pentru 
realizarea controlului judecătoresc asupra activității organelor administrației 
publice facilitând persoanelor lezate prin actele administrației accesul la justiție 
în vederea acoperirii prejudiciului creat, contribuind astfel la contracararea 
abuzurilor autorităților publice.

Atunci când serviciul public creează prejudicii prin activitatea sa, faptul 
prejudiciabil are drept cauza funcționarea defectuoasă, în condiții improprii, 
sau limitele structurale inadecvate serviciului public, aceste împrejurări 
fiind suficiente pentru atragerea răspunderii administrative şi despăgubirea 
utilizatorului astfel vătămat.

17 V. Vedinaş, Drept administrativ, ed. a Vii-a, Ed. universul Juridic, bucureşti, 2011, p. 186.
18 V. Vedinaş, op. cit., p. 186.
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1. aspecte introductive privind poliţia administrativă

Asigurarea interesului general al colectivităților umane organizate juridic 
presupune nu numai punerea la dispoziție celor administrați a unor prestații, 
sub forma serviciilor publice dar şi inițierea acelor măsuri necesare pentru 
menținerea ordinii publice, condiție necesară desfăşurării vieții normale în 
oricare societate1.

interesul general cere ca inițiativele libere ale particularilor să nu 
prejudicieze ordinea, condiție necesară oricărei vieți sociale. de aceea, revine 
administrației misiunea de a impune regulile necesare pentru asigurarea ordinii, 
iar acestui scop îi corespunde exercitarea constrângerii administrative prin 
intermediul poliției administrative2.

teoria „poliției administrative” este amplu analizată şi se poate considera 
că a luat naştere în Franța, stat european unde îşi găseşte şi aplicabilitatea în 
mod explicit.

André de laubadère defineşte noțiunea de poliţie administrativă ca fiind 
o formă de acțiune a administrației ce constă în reglementarea activității 
particularilor în vederea asigurării menținerii ordinii publice3, cu mențiunea 
ca aceasta are caracter preventiv4.

didier truchet5 apreciază că poliția administrativă este o activitate cu 
caracter preventiv de protejare a libertăților cetățenilor, a ordinii publice şi de 
garantare a securității, activitate ce este reglementată de un regim juridic de 
drept administrativ.

poliția administrativă mai este înțeleasă ca fiind ansamblul puterilor acordate 
prin sau în virtutea legii autorităților administrative şi care permite acestora să 
impună, în vederea asigurării ordinii publice, limite drepturilor şi libertăților 
indivizilor6. În esență, este o poliție preventivă, care se exercită prin:

– reglementările autorităților administrative;
– decizii individuale de interdicție, dispoziție sau de autorizare;
– constrângere pentru a preveni sau înceta o dezordine.
1 E. bălan, Instituţii administrative, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2008, p. 133.
2 m.t. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, universitatea creştină „dimitrie 

cantemir”, Facultatea de Ştiințe Juridice şi Administrative, bucureşti, 1994, p. 273.
3 A. de laubadère, J.c. Venezia, Y. Gaudement, Traite de droit administratif, l.G.d.J., paris, 

1999, p. 789.
4 Ibidem, p. 790.
5 d. truchet, Droit administratif, ed. i, p.u.F., paris, 2008, pp. 297-298.
6 m.A. Flamme, Droit administratif, Vol. ii, Ed. bruylant, bruxelles, 1989, p. 1103.
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O încercare de a defini această noțiune poate fi regăsită în codul general 
francez al colectivităților teritoriale, art. l. 2212-2, care reia vechea formulă a 
legii din 1884, şi prevede că „poliția municipală are ca obiect asigurarea bunei 
ordini, siguranței, securității şi a salubrității publice”.

În ceea ce priveşte literatura de specialitate românească, identificăm ca 
fiind relevantă definiția dată de profesorul corbeanu care apreciază că poliția 
administrativă reprezintă ansamblul activităților autorităților administrației 
publice prin care se stabilesc regulile generale şi cele individuale în limitele 
cărora se pot desfăşura acțiunile particularilor fără ca prin aceasta ordinea 
socială să fie prejudiciată7.

Această definiție relevă două laturi8:
–  materială, ce desemnează o formă de activitate; în acest caz este vorba 

despre activitatea de edictare a regulilor ce ghidează comportamentul 
oamenilor în ansamblul ordinii sociale, mergând până la măsuri de 
constrângere;

–  organică sau formală, care priveşte acele forme organizatorice, structuri ce 
contribuie la edictarea de norme, de reguli de conduită (Guvern, prefect, 
primar etc.), fiind identificat cu personalul sau persoanele ce o exercită.

Aşadar, scopul poliției administrative este acela de a asigurare climatul de 
ordine publică necesar desfăşurării normale a activității economice şi social-
culturale şi promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană.

Odată cu recunoaşterea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, 
scopul administrației publice începe să dobândească noi valențe, în sensul că 
ea trebuie să respecte întocmai legea, luând în acelaşi timp măsurile necesare, 
subsecvente legilor, specifice activității de executare, de a stabili în concret 
măsurile de ordine publică9.

În ceea ce priveşte clasificarea poliției administrative, am identificat două 
categorii:

–  poliția administrativă generală - are drept obiectiv prevenirea tuturor 
actelor sau faptelor ce pot aduce atingere ordinii publice;

–  poliția administrativă specială - acționează în domenii clar definite şi are 
ca obiect fie o anumită categorie de persoane, fie o ramură de activitate.

2. agenţia Naţională de administrare fiscală – structura de poliţie 
administrativă specială

polițiile administrative speciale sunt activități ale administrației publice 
care tind să protejeze o anumită ordine socială, în sens larg, scopurile sale fiind 

7 i. corbeanu, Drept administrativ: curs universitar, ed. a ii-a, revăzută şi completată,  
Ed. lumina lex, bucureşti, 2010, p. 133.

8 G. Vedel, p. delvolve, Droit administratif, Vol. ii, ed. a Xi-a, p.u.F., paris, 1990, p. 659;  
i. corbeanu, Drept administrativ: curs universitar, ed. a ii-a, revăzută şi completată, Ed. lumina 
lex, bucureşti, 2010, p. 134.

9 i. corbeanu, Drept administrativ: curs universitar, ed. a ii-a, revăzută şi completată,  
Ed. lumina lex, bucureşti, 2010, pp. 130-131.
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diverse şi exced ordinii publice generale. ca trăsături specifice ale acestora, 
enumerăm:

– sunt instituite printr-un text particular;
– au în vedere un obiect specific;
– sunt conferințe unor autorități specifice;
– conferă acelor autorități puteri specifice şi diverse.
Analizând cazul româniei, putem constata că o astfel de autoritate de 

poliție administrativă specială este şi Agenția națională de Administrare 
Fiscală, care potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/201310, a 
fost reorganizată ca urmare a fuziunii prin absorbție şi preluarea activității 
Autorității naționale a Vămilor şi prin preluarea activității Gărzii Financiare, 
instituție publică care se desființează.

reorganizarea AnAF a fost determinată de:
–  importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture 

paralelismele şi să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar 
contrară a aceleiaşi operațiuni economice;

–  neluarea unor măsuri de îmbunătățire a activității AnAF şi a structurilor 
sale, fapt ce a condus la neîndeplinirea obiectivelor asumate de 
românia, legate de rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii 
fiscale şi creşterea veniturilor colectate;

–  modernizarea administrării fiscale;
–  necesitatea reglementării în mod unitar şi identificarea unor soluții 

viabile de administrare de care să profite atât contribuabilii, cât şi 
administrația fiscală.

Elementul de noutate stă în faptul că în cadrul Agenției se înființează 
direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu 
atribuții de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi 
fraudă fiscală şi vamală.

de ce putem considera ca activitatea desfăşurată de AnAF este una de 
poliție administrativă? răspunsul la această întrebare îl putem regăsi în 
următoarele argumente:

–  este o activitate desfăşurată exclusiv de o autoritate publică (AnAF), a 
cărei competență este stabilită prin lege, în sens general, de exemplu 
în legea nr. 571/2003 privind codul fiscal11 şi în actele normative 
subsecvente acesteia. particularii nu pot direct stabili norme de natură 
fiscală, în schimb ei pot primi delegare de stabilire a unor norme, de 
ordonare a unor comportamente în anumite domenii, statul putând, 
oricând revoca aceste atribute delegate.

–  activitatea de poliție administrativă desfăşurată de AnAF reglementează 
acțiunile particularilor în domeniile administrării impozitelor, taxelor, 
contribuțiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competența 
sa, aplicării politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitării 

10 m. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013.
11 m. Of nr. 927 din 23 decembrie 2003.
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atribuțiilor de autoritate vamală, precum şi controlului operativ şi 
inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte 
şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală. 
institutiv, AnAF acționează în limitele competențelor expres stipulate 
în Hotărârea Guvernului nr. 520/201312;

–  este o activitate cu caracter ordonator - preventiv, cu scopul de a nu 
fi prejudiciată ordinea socială prin acțiunile particularilor. Agenția 
națională de Administrare Fiscală poliția administrativă acționează 
pentru a preîntâmpina producerea unor tulburări în societate sau 
limitarea consecințelor acestora când ele s-au declanşat, adică pentru 
prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au 
ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală. de asemenea, 
activitatea de poliție administrativă trebuie privită şi în comparație cu 
cea de poliție judiciară. spre deosebire de poliția administrativă, care 
este preventivă, având ca misiune prevenirea infracțiunilor şi menținerea 
ordinii, poliția judiciară are o misiune preparatorie a instrucției 
judecătorului.

Având în vedere ultima trăsătură care pune în lumină caracterul preventiv 
al activității de poliție administrativă desfăşurată de AnAF, vom prezenta 
care sunt atribuțiile acestei instituții în domeniul prevenirii, descoperirii şi 
combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale.

Astfel, în domeniul prevenirii şi descoperirii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale 
şi fraudei vamale:

1. acționează atât în vederea prevenirii sustragerii de la plată a sumelor 
datorate bugetelor administrate de Agenție, cât şi pentru prevenirea şi 
descoperirea evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale şi vamale;

2. cooperează cu instituțiile cu atribuții similare din alte state, pe 
baza tratatelor internaționale la care românia este parte sau pe bază de 
reciprocitate, precum şi cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul 
uniunii Europene, în cauzele de interes comun;

3. verifică respectarea reglementărilor legale privind circulația mărfurilor pe 
drumurile publice, în porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea 
punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se 
desfăşoară o asemenea activitate;

4. verifică legalitatea activităților desfăşurate, existența şi autenticitatea 
documentelor justificative în activitățile de producție şi prestări de servicii ori 
pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi aplică sigilii 
pentru asigurarea integrității bunurilor;

5. constituie şi utilizează baze de date necesare pentru prevenirea şi 
descoperirea infracțiunilor economico-financiare şi a altor fapte ilicite în 
domeniul fiscal şi vamal;

6. efectuează investigații, supravegheri şi verificări fiscale şi vamale 
necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală 

12 m. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013.
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şi vamală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a 
legislației specifice;

7. solicită, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice 
entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării 
constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislației în 
vigoare în domeniul financiar fiscal şi vamal;

8. constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea 
penală în domeniul evaziunii fiscale, stabileşte implicațiile fiscale ale acestora şi 
dispune, în condițiile codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii 
ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să 
îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul;

9. legitimează şi stabileşte identitatea administratorilor unităților 
controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de 
evaziune şi fraudă fiscală şi vamală constatate şi solicită acestora explicații 
scrise, după caz;

10. reține documente, în condițiile codului de procedură fiscală, solicită 
copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, 
mostre şi alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice 
necesare finalizării actului de control;

11. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea şi descoperirea 
oricăror acte şi fapte din domeniul economico-financiar, fiscal şi vamal, care au 
ca efect evaziunea şi frauda fiscală şi vamală;

12. efectuează, în condițiile legii, controale în vederea identificării evaziunii 
şi fraudei fiscale şi vamale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de 
domiciliul fiscal, mărimea şi forma de organizare, precum şi în orice loc, indiferent 
de forma sub care se desfăşoară activități economice, generatoare de venituri;

13. participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de 
specialitate ale altor ministere şi instituții specializate, la acțiuni de depistare şi 
sancționare a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă 
fiscală şi vamală;

14. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru 
stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancționarea contravențiilor, 
precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea penală sesizând, după caz, organele de urmărire penală;

15. opreşte şi controlează, în condițiile legii, mijloacele de transport 
încărcate sau susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile aflate în mişcare 
națională, intracomunitară şi internațională, verifică îndeplinirea condițiilor 
legale cu privire la circulația produselor accizabile, verifică, în condițiile legii, 
pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi 
poate preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele 
proprii sau agreate, în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile;

16. constată şi sancționează faptele care constituie contravenții potrivit 
reglementărilor în vigoare referitoare la regimul produselor accizabile şi reține, 
în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenției, pentru care 
legea prevede o astfel de sancțiune;
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17. efectuează, în condițiile codului de procedură fiscală, controale în 
toate spațiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri 
şi servicii în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte 
care sunt interzise de actele normative în vigoare;

18. constată contravențiile şi aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit 
competențelor prevăzute de lege;

19. dispune măsuri, în condițiile legislației fiscale, cu privire la confiscarea, în 
condițiile legii, a bunurilor a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere 
este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activități comerciale sau prestări 
de servicii nelegale şi ridică documentele financiar-contabile şi de altă natură care 
pot servi la dovedirea contravențiilor sau, după caz, a infracțiunilor.

În ceea ce priveşte atribuțiile în domeniul combaterii actelor şi faptelor de 
evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi fraudă vamală, Agenția:

1. acordă, prin intermediul direcției de combatere a fraudelor, suport tehnic 
de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca 
obiect infracțiuni economico-financiare;

2. efectuează, prin intermediul direcției de combatere a fraudelor, din 
dispoziția procurorului:

(i)  constatări tehnico-ştiințifice care constituie mijloace de probă, în 
condițiile legii;

(ii) investigații financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;
(iii) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.
În cazul celei de-a doua categorii prezentate, potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea 
şi reorganizarea activității Agenției naționale de Administrare Fiscală, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative art. 4 alin. (9), în 
scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităților de descoperire 
şi de urmărire a infracțiunilor economico-financiare, pentru clarificarea unor 
aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, inspectorii antifraudă din 
cadrul direcției de combatere a fraudelor îşi vor desfăşura activitatea în cadrul 
parchetelor, prin detaşare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea 
exclusivă a conducătorului parchetului în cadrul căruia funcționează.

numirea inspectorilor antifraudă în cadrul direcției de combatere a fraudelor 
se face prin ordin al preşedintelui Agenției, cu avizul vicepreşedintelui Agenției 
care conduce direcția generală antifraudă fiscală şi al procurorului general al 
parchetului de pe lângă Înalta curte de casație şi Justiție, iar detaşarea acestora 
în funcții se face prin ordin comun al procurorului general al parchetului de pe 
lângă Înalta curte de casație şi Justiție şi al preşedintelui Agenției.

inspectorii antifraudă sunt detaşați în interesul serviciului pe o perioadă de 
3 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcție, cu acordul acestora.

detaşarea încetează înaintea împlinirii perioadei anterior menționate prin 
revocarea din funcție dispusă prin ordin comun motivat al procurorului general al 
parchetului de pe lângă Înalta curte de casație şi Justiție şi al preşedintelui Agenției.
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modul de exercitare a atribuțiilor privind cariera inspectorilor antifraudă 
pe durata detaşării la parchete se stabileşte prin legea privind statutul acestei 
categorii de funcționari publici.

cu toate acestea, această ultimă categorie de atribuții – în domeniul 
combaterii actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi fraudă 
vamală – pune sub semnul întrebării caracterul preventiv al activității 
desfăşurate de AnAF.

un prim argument în susținerea ipoteze că ne aflăm în fața unei activități 
de poliție judiciară este determinat de faptul că inspectorii antifraudă îşi 
exercită atribuțiile în ceea ce priveşte constatarea unei infracțiuni de evaziune 
fiscală aşa cum este prevăzută de legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale şi cercetarea autorilor.

cel de-al doilea considerent este acela că inspectorii antifraudă îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul parchetelor, prin detaşare, sub autoritatea 
exclusivă a conducătorului parchetului în cadrul căruia funcționează.

În al treilea rând, pe durata detaşării la parchet inspectorii antifraudă din 
cadrul direcției generale antifraudă fiscală nu pot primi de la organele ierarhic 
superioare din cadrul Agenției nicio însărcinare.

Aşadar, de o manieră generală, poliția administrativă se distinge de poliția 
judiciară prin faptul că prima este preventivă, iar cea de-a doua este represivă. 
poliția administrativă vizează evitarea dezordinilor dispunând măsuri în 
avans; poliția judiciară13 vine să cerceteze şi să ducă în fața justiției autorii 
infracțiunilor deja săvârşite.

3. Concluzii şi implicaţii

poliția administrativă veghează la păstrarea ordinii publice în societate sau 
chiar în anumite instituții publice. Ordinea publică reprezintă o anumită stare 
de fapt şi de drept recunoscută prin lege şi prin compartimentul oamenilor, 
un ansamblu de reguli care respectă drepturile şi libertățile fundamentale ale 
cetățenilor, protejează statul şi autoritățile sale. Asupra noțiunii de ordine 
publică ne putem raporta numai pornind de la anumite elemente, precum 
regimul politic, regimul juridic al proprietății etc., situație în raport de care 
se pune şi problema intervenției organelor de poliție administrativă pentru 
a preveni încălcarea ordinii publice sau menținerea acesteia. Ordinea publică 
are anumite componente precum liniştea, siguranța, securitatea, întinderea 
efectelor unor acțiuni nelegale etc.

În materie de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor şi a altor 
venituri bugetare, aplicare a politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi 
exercitare a atribuțiilor de autoritate vamală, precum şi control operativ şi 
inopinat privind prevenirea, descoperire şi combatere a oricăror acte şi fapte 

13 potrivit art. 14 c. pr. pen francez, poliția judiciară are rolul de a constata infracțiunile 
prevăzute de legea penală, de a aduna probele şi de a cerceta autorii. http://www.legifrance.
gouv.fr/affichcode.do;jsessionid=F1858763d97c5EA4F832799413472dbF.tpdjo06v_2
?idsectiontA=lEGisctA000006167411&cidtexte=lEGitEXt000006071154&datetex
te=20130329
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care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, Agenția națională 
de Administrare Fiscală se comportă ca o autoritate de poliție administrativă.

În prezent, aceasta se află în proces de reorganizare care a avut la bază 
următoarele considerente:

–  importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture 
paralelismele şi să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar 
contrară a aceleiaşi operațiuni economice;

–  neluarea unor măsuri de îmbunătățire a activității AnAF şi a structurilor 
sale, fapt ce a condus la neîndeplinirea obiectivelor asumate de 
românia, legate de rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii 
fiscale şi creşterea veniturilor colectate;

–  modernizarea administrării fiscale;
–  necesitatea reglementării în mod unitar şi identificarea unor soluții 

viabile de administrare de care să profite atât contribuabilii, cât şi 
administrația fiscală.

În prezentul articol am evidențiat că denumirea, obiectul (ordinea publică 
specială în materie fiscală), precum şi exercițiul unilateral care stau la baza 
activității AnAF constituie premise de încadrare a acesteia în categoria 
structurilor de poliție administrativă specială.

consider că existența unor structuri de poliție administrativă specială 
este necesară întrucât anumite sectoare de activitate impun competențe şi 
proceduri specifice pe care autoritățile de poliție administrativă generală ar fi 
incapabile să le exercite într-o manieră adecvată.

O poliție administrativă specială are la bază un set de acte normative 
complete, care delimitează câmpul său de acțiune, desemnează autoritățile 
competente şi defineşte puterile sale şi obligațiile persoanelor vizate.
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Rolul Sistemului electronic Naţional Român în creşterea 
responsabilităţii sociale a administraţiei publice. 

Dimensiuni juridice şi manageriale

dr. Valentin-stelian BăDEsCu1

1. argumentum

reforma administrației atât în spațiul public românesc, cât şi în cel 
european este nu numai preocupare a specialiştilor în domeniu, dar şi o 
necesitate obiectivă de extremă actualitate, chiar dacă noi românii vedem 
Europa altfel decât germani care o privesc ca o şansă de ispăşire, spanioli 
precum cheia de ieşire din criză, iar italienii ca o garanție a unității lor etc. 
Acesta poate fi doar un clişeu simplist dar, o dezbatere despre un proiect al 
secolului al XXi-lea, care priveşte uniunea Europeană, în relația sa cu istoria 
popoarele statelor membre, precum şi promisiunile sau amenințările se 
desfăşoară deja în cadrul elitelor academice ori universitare, fără a omite 
factorul politic. studiul de față nu este numai un material pentru o conferință 
anuală de comunicării ştiințifice pentru completarea şi augmentarea cV-ului 
personal, ci mai degrabă, o deschidere către dezbateri intelectuale într-un 
context național distinct, fără a neglija şi dimensiunea apartenenței noastre la 
u.E. mai precis, se concentrează pe viziunile şi interpretările integrării româniei 
în spațiul public european, context în care am propus o succintă evaluare a 
sistemul Electronic național român, o analiză a obiectivelor, principiilor, 
a termenilor şi condițiilor de utilizare a procedurii electronice de acces la 
informațiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi regulile 
generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparenței informațiilor 
şi serviciilor publice ca parte integrantă a reformei administrației publice din 
perspectiva creşterii responsabilității sociale a acesteia. ne propunem acest 
scop nu înainte de prezenta, chiar foarte succint, noțiunea şi principiile bunei 
guvernări, ale guvernării electronice în context național şi european.

2. Guvernarea electronică, de la deziderat la realitate, de la concept 
la practică

2.1. Chestiuni prealabile
revoluționarea sistemului tehnologiilor informaționale şi de comunicare 

din ultima vreme a determinat schimbări importante atât în viața cotidiană a 
cetățenilor, cât şi în raporturile dintre aceştia şi actorii guvernamentali. Aceste 

1 Autorul este avocat în baroul bucureşti, lector univ. dr. la Facultatea de drept şi Ştiințe 
Administrative a universității româno-Germane din sibiu şi cercetător ştiințific asocial al 
institutului de cercetări Juridice al Academiei române.
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schimbări s-au transformat într-o nouă formă de guvernare numită eGuvernare 
(eGovernance/eGovernment).2

eGuvernare constituie „o nouă viziune a întregului sector public, apreciat a 
avea potențialul de a transforma guvernarea şi relațiile dintre state, cetățeni şi 
mediul de afaceri”3. Începând din 1990, agenda transnațională eGovernment 
a evidențiat rezultatele unor inițiative strategice ale unor state, corporații 
multinaționale, ale uniunii Europene şi ale altor organizații internaționale. 
Această agendă transnațională şi principiile acesteia acceptate de comun acord 
stau în prezent la baza unor programe supranaționale, naționale şi regionale 
la nivelul întregii lumi, utilizarea informației şi tehnologiei comunicării (ict) 
având următoarele efecte:

– transformarea administrației publice: determină eficiența acesteia, prin 
reducerea dimensiunii şi costurilor acesteia;

– alinierea serviciilor online prin rețeaua internet sau alte canale 
electronice de comunicare;

– îmbunătățeşte imaginea guvernării prin transparența sectorului public 
şi crearea unui proces decizional mai deschis şi participativ;

– sporirea controlului guvernului asupra societății (cetățeni, mediul de 
afaceri, securitate publică);

– induce o direcționare a societății înspre modernizare şi progres.4

2.2. Terminologie
uniunea Europeană defineşte eGuvernare ca desemnând folosirea 

tehnologiilor de informare şi comunicare în administraţia publică luând în 
considerare schimbările mediului organizaţional cu scopul îmbunătăţirii serviciilor 
publice, proceselor democratice şi de a întări politicile publice.5

În românia, sistemul Electronic național operează cu o terminologie 
specifică. Astfel, în sensul art. 11 guvernarea electronică se defineşte ca fiind 
utilizarea de către autoritățile administrației publice centrale a aplicațiilor bazate 
pe tehnologia informației, în scopul îmbunătățirii accesului la informațiile şi 
serviciile publice ale autorităților administrației publice centrale, eliminării 
procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru, îmbunătățirii 
schimbului de informații şi servicii între autoritățile administrației publice 
centrale, al calității serviciilor publice la nivelul administrației publice centrale.

Administraţia electronică este utilizarea de către autoritățile administrației 
publice locale a aplicațiilor bazate pe tehnologia informației, în scopul:

–  îmbunătățirii accesului şi furnizării informațiilor şi serviciilor publice ale 
autorităților administrației publice locale către cetățeni;

–  eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru;

2 E.-l. cătană, Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative,  
Ed. universul Juridic, bucureşti, 2009, p. 87.

3 m. baptista, eGovernment and State Reform: Policy for Europe, în the electronic Journal 
of eGovernment, volume 3, issue, 2005, p. 167.

4 Ibidem.
5 E.-l. cătană, op. cit., p. 87.
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–  îmbunătățirii schimbului de informații între componentele autorităților 
administrației publice locale;

–  îmbunătățirii eficacității, eficienței şi calității serviciilor publice la nivelul 
autorităților administrației publice locale.

Portalul pentru acces la servicii de guvernare electronică şi la formulare 
administrative în format electronic ale administrației publice centrale este 
sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la adresa 
 www.e-guvernare.ro, denumit în continuare „sistem e-guvernare”.

Portalul pentru acces la servicii de administraţie electronică şi la formulare 
administrative în format electronic ale administrației publice locale este 
sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la adresa  
www.e-administrație.ro, denumit în continuare „sistem e-administrație”;

Procedura electronică este modalitatea prin care o persoană fizică sau 
juridică beneficiază de facilitățile tehnice oferite de sistemul Electronic 
național.

Interacţiunea unidirecţională este procedura electronică prin care 
destinatarii informațiilor publice şi beneficiarii serviciilor publice au acces la 
formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa şi tipări în vederea 
depunerii sau transmiterii acestora către autoritățile administrației publice prin 
mijloace tradiționale.

Interacţiunea bidirecţională este procedura electronică prin care destinatarii 
informațiilor publice şi beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare 
administrative, pe care le pot vizualiza, completa şi trimite către autoritățile 
administrației publice prin mijloace electronice.

Interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-
program, aplicațiilor sau serviciilor accesibile prin sistemul Electronic național 
de a comunica şi schimba informații într-o modalitate efectivă şi compatibilă.

3. Sistemul electronic Naţional. Sediul materiei. Definiţie

3.1. Introducere în Sistemul Electronic Naţional
sistemul Electronic național este ansamblul unitar alcătuit din Sistemul 

e-guvernare şi Sistemul e-administraţie, accesibil prin internet la adresa  
www.e-guvernare.ro, fiind o inițiativă a Guvernului româniei prin care se oferă 
cetățenilor o alternativă la rezolvarea problemelor administrative, care necesită 
în mod uzual deplasarea repetată la ghişeele instituțiilor respective. Astfel, toți cei 
care dispun de o conexiune la internet, acasă sau la serviciu, precum şi cei care 
accesează internetul din locuri publice, pot să descarce formularele administrative 
de care au nevoie şi chiar să-si rezolve problemele din fața calculatorului.

sistemul Electronic național este un grup de servicii online, ce formează 
suportul electronic pentru un serviciu guvernamental6. numărul serviciilor 
online este deocamdată limitat, însă numărul acestora va fi extins succesiv 
prin decizii ale Guvernului. serviciile online presupun că furnizarea de servicii 

6 http://www.e-guvernare.ro/sdk/ro/sectiuneprezentari/download/manual.pdf
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publice de bază se face şi prin intermediul mijloacelor electronice, altfel decât 
tradițional, „la ghişeu”. Aceasta nu semnifică dispariția ghişeului, este mai 
degrabă o democratizare necesară prin crearea posibilității de a alege, prin 
crearea unei alternative, inexistenta pana în acest moment.

Sediul materiei privind sistemul Electronic național, se regăseşte în 
principal în titlul ii Transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor 
publice prin mijloace electronice din legea nr. 161 din 19/04/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea 
corupției7, Hotărârea Guvernului nr. 504 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea 
programului de aplicare a legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției cu modificările 
şi completările ulterioare8, Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru 
aplicarea unor prevederi ale legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, referitoare la 
implementarea sistemului Electronic național, cu modificările şi completările 
ulterioare9, precum şi alte acte normative prin care se reglementează sistemul 
achizițiilor publice de nivel lege (ordonanță), hotărâre de guvern sau ordine ale 
unor miniştri.

sistemul Electronic național este definit ca acel sistem informatic de 
utilitate publică, creat în scopul asigurării accesului la informații publice şi 
furnizării de servicii publice către persoane fizice şi juridice10, iar potrivit 
dispozițiilor alin. (1) din art. 6 al legii nr. 161/2003, „autoritățile administrației 
publice vor furniza informațiile şi serviciile publice prin mijloace electronice 
concomitent cu procedurile tradiționale.”

3.2. Structura şi rolul Sistemului Electronic Naţional
principala componentă a sistemului Electronic național este sistemul 

de Autentificare şi rutare care oferă implementarea soluției de transmitere 
şi rutare a mesajelor care va fi utilizată în principal pentru trimiterea de 
documente intre contribuabili şi instituțiile guvernamentale. sistemul este 
compus din câteva module principale care permit rutarea mesajelor, integrarea 
sistemelor informatice ale agențiilor legate la sistem, gestiunea utilizatorilor 
şi administrare.

Operatorii sistemului Electronic național sunt:
a) inspectoratul General pentru comunicații şi tehnologia informației 

din subordinea ministerului comunicațiilor şi tehnologiei informației, pentru 
„sistemul e-guvernare”;

b) ministerul Administrației publice, pentru „sistemul e-administrație”;

7 publicată în m. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003.
8 publicată în m. Of. nr. 301 din 6 mai 2003.
9 publicată în m. Of. nr. 675 din 24 septembrie 2003.
10 d. cimpoeru, Dreptul internetului, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2012, p. 200.
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c) autoritatea stabilită de consiliul suprem de Apărare a ţării, în condițiile 
aprobate de acesta, pentru sistemul de apărare şi siguranță națională.

Operatorii vor lua măsurile necesare pentru dezvoltarea şi promovarea 
sistemului Electronic național utilizând standarde şi proceduri de securitate 
care să asigure un grad ridicat de fiabilitate şi siguranță a operațiunilor 
desfăşurate în cadrul sEn, în acord cu practicile internaționale în domeniu. În 
cadrul sistemului Electronic național pot participa şi alte persoane fizice sau 
juridice, precum bănci, notari publici, experți, în condițiile legii.

Rolul sistemului este de a transporta în condiții de securitate documente 
(declarații de exemplu) de la contribuabili la diferitele agenții, însă permite şi 
trimiterea de informații între agenții.

3.3. Obiectivele şi principiile Sistemului Electronic Naţional
potrivit dispozițiilor art. 7 obiectivele sEn sunt următoarele:
a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocrației şi a corupției la 

nivelul instituțiilor publice;
b) creşterea gradului de transparență a modului de utilizare şi administrare 

a fondurilor publice;
c) îmbunătățirea accesului la informații şi servicii publice în conformitate 

cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal şi liberul acces la 
informațiile de interes public;

d) eliminarea contactului direct între funcționarul de la ghişeu şi cetățean 
sau agentul economic;

e) furnizarea de informații şi servicii publice de calitate prin intermediul 
mijloacelor electronice;

f) întărirea capacității administrative a instituțiilor publice de a-şi îndeplini 
rolul şi obiectivele şi de a asigura furnizarea, într-o manieră transparentă, de 
informații şi servicii publice;

g) promovarea colaborării dintre instituțiile publice pentru furnizarea de 
servicii publice prin mijloace electronice;

h) redefinirea relației între cetățean şi administrația publică, respectiv între 
mediul de afaceri şi administrația publică, în sensul facilitării accesului acestora 
la serviciile şi informațiile publice, prin intermediul tehnologiei informației;

i) promovarea utilizării internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul 
instituțiilor publice.

Principiile care stau la baza furnizării de informații şi servicii publice prin 
mijloace electronice sunt:

a) transparența în furnizarea de informații şi servicii publice;
b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informații şi servicii publice, inclusiv 

pentru persoanele cu handicap;
c) eficiența utilizării fondurilor publice;
d) confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu 

caracter personal;
e) garantarea disponibilității informațiilor şi a serviciilor publice (art. 8).
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Autoritățile administrației publice au obligația să asigure respectarea 
acestor principii în relația cu persoanele fizice sau juridice interesate să utilizeze 
procedura electronică pentru accesul la informații şi servicii publice, precum şi 
pentru schimbul de informații.

3.4. Domeniul de aplicare a Sistemului Electronic Naţional
serviciile publice de bază ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor 

electronice potrivit dispozițiilor art. 12. alin. (1) sunt:
a) declararea, notificarea şi efectuarea de plăți prin intermediul mijloacelor 

electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice 
şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului național unic pentru asigurări 
sociale de sănătate şi la bugetele locale;

b) servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul agențiilor de 
ocupare a forței de muncă, precum: evidența locurilor de muncă, evidența 
şomerilor, completarea cererilor pentru găsirea unui loc de muncă, notificarea 
cu privire la locurile de muncă disponibile;

c) servicii privind obținerea de autorizații sau certificate, precum: 
completarea cererilor pentru obținerea certificatelor de urbanism, obținerea 
autorizațiilor de construcție sau de desființare, completarea şi transmiterea 
electronică a documentelor necesare eliberării autorizațiilor şi certificatelor, 
efectuarea de plăți prin intermediul mijloacelor electronice de plată, 
programarea în vederea eliberării autorizațiilor sau a certificatelor;

d) servicii privind obținerea de licențe de funcționare, precum: completarea 
cererilor pentru obținerea de licențe, completarea şi transmiterea electronică a 
documentelor necesare eliberării licențelor, efectuarea de plăți prin intermediul 
mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării licențelor;

e) servicii privind obținerea de permise legate de mediu, precum: 
completarea cererilor pentru obținerea permiselor legate de mediu, efectuarea 
de plăți prin intermediul mijloacelor electronice de plată;

f) servicii privind achizițiile publice efectuate prin mijloace electronice, 
inclusiv efectuarea de plăți prin mijloace electronice de plată;

g) servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de mențiuni 
în registrul comerțului, precum: transmiterea cererii de înregistrare în registrul 
comerțului, transmiterea electronică a statutului, a contractului de societate 
sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea în vederea eliberării 
autorizațiilor legale;

h) servicii în legătură cu evidența informatizată a persoanei, precum: 
completarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, cărților de identitate şi a 
permiselor de conducere, notificarea schimbării domiciliului sau reşedinței, 
transmiterea electronică a documentelor, efectuarea de plăți prin intermediul 
mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării unor astfel 
de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, 
urmărirea soluționării reclamațiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
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i) servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea 
cu privire la achiziționarea unui nou vehicul, rezervarea opțională a numărului 
de înmatriculare, completarea formularelor necesare în vederea înmatriculării, 
programarea în vederea înmatriculării şi prezentării documentelor doveditoare;

j) servicii de sănătate publică, precum: informații interactive cu privire 
la disponibilitatea serviciilor din unități medicale, efectuarea de programări 
pentru servicii medicale, efectuarea de plăți pentru serviciile medicale prin 
intermediul mijloacelor electronice de plată;

k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea 
cataloagelor, întocmirea catalogului național virtual, consultarea de cărți sau 
publicații în format electronic;

l) înscrierea în diferite forme de învățământ, în special învățământul liceal 
şi superior: completarea şi transmiterea electronică a cererilor de înscriere şi a 
documentelor;

m) servicii privind colectarea de date statistice de către institutul național 
de statistică, în special: notificări cu privire la demararea anchetelor statistice, 
completări de chestionare în format electronic, verificarea corelațiilor în timp 
real şi notificarea în caz de erori, agregarea, procesarea şi publicarea datelor;

n) servicii privind înregistrarea unei asociații sau fundații, precum: cererea 
de rezervare a denumirii, consultarea registrului național al persoanelor 
juridice fără scop patrimonial, efectuarea de plăți prin intermediul mijloacelor 
electronice de plată;

o) servicii privind declarațiile vamale, precum: întocmirea şi transmiterea 
declarațiilor vamale, efectuarea de plăți pentru taxele şi comisioanele în vamă 
prin mijloace electronice de plată;

p) servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal;
q) servicii de consultare a monitorului Oficial al româniei.
prin hotărâre a Guvernului se pot introduce în sistemul Electronic național 

şi alte servicii decât cele prevăzute în cele ce preced.

4. Rolul Sistemului electronic Naţional în creşterea responsabilităţii 
sociale a administraţiei publice

responsabilitatea socială vizează o componentă din ce în ce mai 
importantă, a activității economico-sociale. responsabilitatea socială are diferite 
forme de manifestare: responsabilitatea morală, religioasă, politică, culturală, 
juridică. deşi tradițional conceptul responsabilității a fost plasat în mod absolut 
pe terenul moralei, cercetările mai recente scot în evidență necesitatea conturării 
acestuia şi în planul dreptului. Abordând noțiunea responsabilității, nu putem să 
nu revenim asupra ideii potrivit căreia pentru funcționarea răspunderii juridice, 
ca instituție specifică dreptului, să poată fi legată de scopurile generale ale 
sistemului juridic, este nevoie să existe credința că legea – legea dreaptă, legea 
justă ! – poate crea, ca stare de spirit, în conştiința destinatarilor săi, sentimentul 
responsabilității.11“ „Oare crezi - întreba socrate - că este cu putință să dăinuiască 

11 n. popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, bucureşti, 1996.
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şi să nu se surpe statul în care legile făurite n-au nicio putere, ci sunt călcate şi 
nimicite de fiecare particular?”12

responsabilitatea socială a administrației publice se referă la obligația 
acesteia de a-şi maximiza impactul pozitiv şi de a-şi minimiza impactul negativ 
asupra comunității pe care o slujeşte. Ea se referă la impactul deciziilor sale 
asupra comunității. constituțional şi legal au fost determinate relațiile, 
obligațiile şi îndatoririle față de comunitate, iar cunoaşterea şi aplicarea 
acestora este necesară pentru supraviețuirea comunității şi pentru realizarea 
sau menținerea încrederii celor guvernați în cei care îi guvernează. Încrederea 
pe termen lung, derulată într-o manieră de responsabilitatea socială, depăşeşte 
ca importanță costurile pe termen scurt pe care le implică. pentru a-şi păstra 
comportamentul responsabil din punct de vedere social pe timpul îndeplinirii 
obiectivelor, administrația trebuie să urmărească schimbările şi tendințele 
valorile sociale. mai mult, chiar, top managementul administrativ trebuie 
să promoveze proceduri de control pentru a se asigura că deciziile zilnice nu 
dăunează relațiilor administrației cu marele public. A fi responsabil din punct 
de vedere social poate fi o îndatorire necesară şi nobilă, dar şi costisitoare. 
pentru a fi responsabilă din punct de vedere social, decidentul politic se va 
confrunta cu multiple probleme majore. ierarhizarea acestor probleme din 
punct de vedere al priorităților presupune o cunoaştere exactă a cerințelor pe 
care comunitatea le are de la un agent economic şi prevederea efectelor pe 
care le propagă pe termen lung.

O primă problemă este cea cauzată de faptul că societatea formată din 
grupuri diverse, cu multiple dorințe, este din ce în ce mai greu de satisfăcut 
de o administrație incapabilă să se reformeze din interior. În încercarea de a 
satisface dorințele unui anumit grup, administrația poate nemulțumi pe altele. 
În aceste circumstanțe, rolul responsabilității sociale a administrației sporeşte 
substanțial. O altă problemă este cea privitoare la costurile pe care le implică 
satisfacerea cerințelor comunității. Apare o dilemă managerială: comunitatea 
doreşte un mediu curat, dar şi produse/servicii la prețuri cât mai avantajoase. 
preocupate exclusiv de obținerea unor produse cu costuri reduse, întreprinderile 
caută să evite pe cât posibil, obligațiile lor față de comunitate, obligații 
generatoare de costuri suplimentare.13 prin urmare, pentru menținerea în limite 
normale a intereselor divergente a celor două părți este necesară o intervenție 
statală de natură administrativă, mai ales că pentru ridicarea notorietății 
sale pe piață, agenții economici caută în practica managerială să omită sau 
să amâne obligațiile ce decurg din conținutul responsabilității sale sociale. În 
mod concret cele mai importante probleme legate de responsabilitatea socială 
a administrației vizează protecția consumatorului, relațiile cu comunitatea de 
referință şi menținerea echilibrului ecologic al mediului său de marketing, iar 
recentele dispute care tind să devină conflictuale pe marginea gazelor de şist şi 
a proiectului roşia montană, par să ne convingă de acest adevăr.

12 Antologie filozofică, Filozofia antică, vol. i, Ed. minerva, 1975, p. 65.
13 l. dumitrescu, op. cit., p. 45.
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5. Concluzii

studiul de față, încearcă să respecte tradiția implementată de conferințele 
anuale organizate de către centrul de drept public şi Ştiințe Administrative 
din cadrul Şcolii naționale de Ştiințe politice şi Administrative, evenimente 
ştiințifice de anvergură la care participă elita ştiințelor administrative 
româneşti şi internaționale, platforme de diseminare a rezultatelor cercetării 
ştiințifice, for de dezbatere şi analiză a noilor direcții de cercetare în domeniu. 
toate acestea se completează cu analize ştiințifice mai aprofundate, care se 
impun datorită numeroaselor elemente de actualitate şi de noutate în privința 
dreptului administrativ european, modificări intervenite în reglementările 
legale existente, mai ales că, asistăm la o schimbare de paradigmă, impusă de 
modificările conceptuale care au loc la nivel național şi european în raporturile 
care se stabilesc între administrație şi puterea politică.

În acest context când uniunea Europeană se află într-o situație de criză, 
iar un mare număr de europeni şi-au pierdut încrederea în capacitatea uE de 
a rezolva cele mai acute probleme cu care ei se confruntă astăzi, cum ar fi 
şomajul, cetățenii europeni trebuie să fie mai bine informați asupra politicilor 
europene, şi trebuie implicați într-o mai mare măsură. dezbaterea ştiințifică 
ar trebui să fie mai aprigă, perioada de reflecție nu presupune tăcere, ci mai 
multă acțiune. pentru ca proiectul european să continue este necesară o 
sinergie a acțiunii, este necesară inițiativa. uniunea Europeană trebuie să-şi 
îmbunătățească permanent comunicarea cu cetățenii, aşa-numitul „plan d” 
(d pentru democrație, dialog şi dezbatere) nu poate fi un succes decât dacă 
cetățenii Europei îl sprijină. pe de altă parte, este dificil să-i implici pe cetățeni 
într-un proces atât de complex precum administrația europeană.

cu toate acestea, printr-un transfer sporit de puteri către regiuni şi 
autoritățile locale, cetățenii ar putea înțelege mai bine Europa şi ar putea 
participa mai activ în articularea viziunii federale pentru Europa. procesul către 
un viitor federal al uniunii Europene trebuie să implice şi tânăra generație. 
trebuie să ne asiguram că ei înțeleg multiplele avantaje pe care o Europă 
unită le oferă. Aşa cum este menționat în titlu, materialul de față reprezintă 
un exercițiu vizionar pentru tânăra generație, dar poate fi şi o sursă extrem de 
utilă de informație şi inspirație pentru toți cei dornici să citească un document 
scurt, dinamic.

când oameni bine informați şi cu expertiză greu de pus la îndoială precum 
nouriel roubini, George soros şi Alan Greenspan transmit semnale alarmante 
despre viitorul omenirii globalizate, nu poți spune „iartă-i, doamne, că nu ştiu 
ce fac!”. Ei chiar ştiu. cunosc greutatea şi forța de multiplicare a mesajelor 
puse în circulație. probabil că viitorul în viziunea lor este atât de sumbru, iar 
politicienii planetei atât de laşi în a spune adevăruri, încât e necesar să taie în 
carne vie, fiindcă „boala lungă e moarte sigură”. sau poate că au alte interese, 
pe care le-am putea bănui, dar nu le-am putea şi proba.

consternarea, urmată de îngrijorare, se instalează până şi în mințile 
care văd totdeauna partea plină a paharului. iubitorii părții goale, mai mult 
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ca sigur isterizați, şi de-ar dori să-şi ia lumea în cap n-au unde se ascundă. 
politicienii planetei par a se târgui cu ceea ce este corect politic să spui sau să 
taci, de teama panicii generalizate. Alegerile vin peste ei şi nimeni nu vrea să 
piardă puterea. sau, şi mai grav, ştiu ce urmează, n-au soluții şi trag de timp, 
sperând în miracole. miracolele nu le fac pământenii, sunt doar apanajul lui 
dumnezeu şi apar doar când crezi în El. ceea ce nu este cazul liderilor actuali 
ai planetei. când noriel roubini prevestea în 2005 criza ce avea să debuteze 
în 2007 n-a prea fost luat în serios. de la debutul crizei e privit ca un guru 
al economiei mondiale şi al finanțelor. cele mai recente prognoze ale lui 
roubini sunt dătătoare de frisoane. Ele anunță o revoltă mondială ce va urma 
crizei mondiale. „situația în care se află economia mondială este confirmarea 
afirmațiilor lui Karl marx care considera că forma de organizare capitalistă 
se autodistruge”, crede el. „moneda euro ar putea dispărea”, „Grecia va da 
faliment”, şi – parcă n-ar fi destul – „dacă am fi paranoici, am putea începe să 
investim în mâncare sau arme, muniție sau lingouri de aur şi să ne ducem în 
creierii munților”, prezice roubini.

ultimele declarații apocaliptice în materie de euro vin de la Alan Greespan, 
ex-preşedintele rezervei Federale americane, pentru care „the euro is 
breaking down”. „Euro este pe cale să se destrame iar acest proces generează 
dificultăți considerabile pentru sistemul bancar european”, spune Greenspan, 
care consideră că disciplina bugetară a nordului Europei nu poate coabita cu 
indisciplina sudului, tentat să consume mai mult decât produce. „O lipsă a 
încrederii va aduce daune colaterale băncilor”, spune Greenspan, aproape cu 
cinism. tocmai acest tip de declarații spulberă şi bruma de încredere care mai 
exista la investitori, poate arunca în aer bursele, poate scoate oamenii pe străzi.

declarațiile şocante emise în cascadă, deloc edulcorate, deloc îndulcite, 
pun paie pe foc, sunt de natură să grăbească lucrurile, să determine luări de 
poziție tranşante. Îndoiala şi neîncrederea, odată semănate, adâncesc criza, 
aduc cu ele manifestări necontrolabile, ce pot degenera relativ uşor în anarhie 
globală. chiar şi Francis Fukuyama revine asupra „sfârşitului istoriei”. În urmă 
cu ceva ani, anunța că „istoria a ajuns la final” – între timp, Francis Fukuyama a 
ajuns la concluzia că s-a grăbit. părea improbabil ca Fukuyama să reuşească să 
scrie o altă carte comparabilă cu „sfârşitul istoriei şi ultimul om”, care a stârnit 
senzație când a fost publicată cu mai bine de un deceniu în urmă. dar ultima sa 
carte, „Viitorul nostru post-uman: consecințele revoluției biotehnologice”, ar 
putea avea, din nou, un asemenea impact. după cum Fukuyama însuşi admite 
în prefața cărții, evocarea unui sfârşit al istoriei a fost o greşeală. cum ar putea 
istoria să aibă un sfârşit când evoluția ştiinței nu are? „cu cât ştiința descoperă 
mai multe despre natura umană, cu atât mai numeroase sunt implicațiile 
unor asemenea analize pentru drepturile omului, şi implicit pentru construcția 
instituțiilor şi politicilor publice care le protejează”, constată Fukuyama. 
Autorul e nițel surprins să constate că militează pentru un plus de reglementări.  
(„A trecut ceva vreme de când cineva a mai spus că lumea are nevoie de 
mai multe legi”, observă el.) nu există soluție magică pentru atingerea unui 
asemenea consens. Va fi nevoie de instrumentele diplomației tradiționale. deşi 
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părerea aceasta este de o importanță deosebită prin sine însăşi, nu stârneşte 
imaginația în felul în care o fac scrieri mai vechi din istoria filosofiei naturii 
umane. trăim într-o eră în care specializările sunt din ce în ce mai restrânse, 
iar Fukuyama recurge, ca variație față de restul scrierilor din acest domeniu, 
la o fascinantă trecere în revistă a istoriei gândirii occidentale. punctul 
său de vedere este pe cât de provocator, pe cât de inatacabil: pe măsură 
ce învățăm mai multe despre modul în care genele şi mediul înconjurător 
modelează comportamentul uman, şi implicit învățăm mai multe despre 
esența naturii umane, există o motivație crescândă pentru revenirea la modele 
filosofice timpurii - cum ar fi cel grec - care fundamentau drepturile politice 
pe caracteristicile naturii umane. modele ulterioare au adăugat straturi de 
abstracțiuni filosofiei politice.

„potrivit lui Kant, trebuie să prezumăm existența posibilității libertății de 
alegere şi existența libertății voinței”, şi, „prin definiție, moralitatea nu poate 
fi rezultatul dorinței naturale sau al instinctului, ci este o acțiune împotriva 
dorinței naturale, întemeiată pe faptul că numai rațiunea poate determina 
justețea acțiunii”, afirmă Fukuyama. În contrast, „Aristotel şi tradiția medievala 
tomistă au afirmat că moralitatea se construieşte şi se extinde pornind de la 
natură, şi că nu există un conflict necesar între ce este plăcut în mod natural şi 
ceea ce este just. În concepția eticii kantiene, observăm începuturile credinței 
că binele este rezultatul voinței prevalând asupra naturii”.

Fukuyama se opune punctului kantian de vedere al „îndepărtării 
moralității de natură”, şi consecința poziției sale este părerea că umanitatea 
are capacitatea de a-şi îmbunătăți înțelegerea sinelui, pe măsură ce 
progresează, şi că întrebările privind binele şi răul pot fi soluționate pornind 
de la simpla intuiție. citându-l pe Horațiu, „chiar dacă alungi natura, ea se 
va întoarce pentru a te urmări”. Şi, între timp, tehnologia evoluează în ritmul 
ei propriu. sporurile speranței medii de viață şi reducerea natalității, în țările 
industrializate, vor crea o lume a vârstelor medii, în care mai multe generații 
coexistă la locurile de muncă, spre deosebire de situația din prezent în care 
o generație o înlocuieşte pe alta. un posibil efect al acestei evoluții ar putea 
fi izbucnirea unor războaie ale vârstelor (un altul ar putea fi izbucnirea unor 
războaie genetice). Aici, Fukuyama se ridică la înălțimea reputației sale de 
vizionar şi, prin juxtapunerea acestor şi a altor posibile evoluții, toate, în 
limitele realismului, ridică întrebări presante asupra soluționării acestor 
provocări pentru umanitate. iar dacă argumentația sa este prea filosofică 
pentru unii, problemele puse în discuție rămân de interes pentru toți. consider 
că părăsirea întemeierii pe natura umană este o greşeală gravă, atât în plan 
filosofic, cât şi în planul moralității cotidiene. moralitatea, aptitudinile sociale 
necesare traiului în societate, şi punctul de plecare în discuțiile filosofice asupra 
dreptului, dreptății şi moralei se întemeiază, fiecare, pe natura umană!

Aceasta, în contextul în care potrivit viziunii preşedintelui comisiei 
Europene – Jose manuel barroso – „Europa are nevoie de o nouă direcție, 
Europa trebuie să evolueze către o federație de state-națiune ca soluție la 
actuala criză economică, ideile vechi nu vor mai funcționa şi o uniune politică 
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mai strânsă este necesară pentru a salva moneda euro”.14 Într-un context al 
globalizării uE trebuie să arate mai multă solidaritate şi mai multă unitate. 
O astfel de federație, care nu va fi un super-stat, ci un grup de țări care vor 
aborda împreună probleme comune cu care se confruntă prin transfer de 
solidaritate, implică un nou tratat european, un obiectiv dificil de atins. ceea 
se poate face însă în baza actualelor tratate este realizarea unei uniuni bancare 
şi bugetare, ca mijloc eficient de supervizare a parcursului financiar al unei 
țări. O astfel de uniune politică şi fiscală implică cedarea de puteri de către 
guvernele naționale în favoarea autorităților financiare ale Zonei Euro, care vor 
putea controla astfel direct bugetele țărilor membre. pentru crearea unui bloc 
comunitar mai solid şi mai unit implică cedare de suveranitate de către țările 
membre. propunerea care vizează şi țări din afara Zonei Euro, este privită cu 
suspiciune de mai multe state europene, printre care marea britanie. la pachet, 
o astfel de uniune politico-fiscală ar trebui să devină realitate în cel mult zece 
ani. Afirmația dorință a lui barosso nu este la adăpost de unele critici. ceea ce 
vrea barosso este un transfer de puteri dinspre palierul inter-guvernamental 
către cel federal, iar sintagma stat-națiune este un termen uzual în limbajul 
european, şi nu numai, care se referă la statele comunitare în sine, state care 
pentru a-şi dobândi propria suveranitate au făcut enorme sacrificii umane şi 
materiale în decursul zbuciumatelor lor istorii seculare, care astăzi s-ar irosi în 
mai puțin de un deceniu.

ce s-ar schimba dacă Europa ar fi un stat federal? care sunt punctele forte 
pe care o uniune Europeană federală le-ar avea pe scena internațională? Am 
putea produce multe argumente pentru multiplele avantaje inerente unei 
uniuni Europene federale, dar în acelaşi timp trebuie să lăsăm cetățeanul să 
decidă singur dacă este sau nu de acord cu acest model. cetățenii trebuie 
încurajați să se implice mai activ în explicarea complexelor chestiuni europene, 
şi în special beneficiile unei uniuni Europene federale pentru cetățenii ei. 
Viziunea federalistă a uniunii Europene trebuie explicată într-o asemenea 
manieră încât omul simplu să o înțeleagă. Acesta reprezintă principalul scop al 
acestui studiu, şi acesta poate fi îndeplinit şi prin astfel de demersuri ştiințifice. 
dar o astfel de inițiativă ar trebui în mod cert acompaniată de mai multă 
acțiune politică.

14 Ziarul Evenimentul zilei, din 13 septembrie 2012, p. 6.
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Procedura Medierii – un nou mecanism de soluţionare 
alternativă a conflictelor de drept public?

Dr. Naomi RENIuţ uRsoIu

Introducere

prin legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, intenția legiuitorului a fost aceea de a decongestiona instanțele de 
judecată, estimându-se că 4 din 10 conflicte nu vor mai încărca rolul instanțelor 
şi parchetelor.1 potrivit art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ, procedura 
medierii este deschisă dacă legea nu prevede altfel, [...] după declanşarea unui 
proces în fața instanțelor competente, în vederea soluționării pe această cale 
a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte 
materii, în condițiile prevăzute de lege. după intrarea în vigoare a noului cod de 
procedură civilă, în practica autohtonă a instanțelor de judecată există din ce în 
ce mai numeroase situațiile când instanța invită părțile la şedința de informare 
privind avantajele soluționării conflictului prin mediere, chiar şi atunci când 
una dintre părți este supusă unui regim juridic special fiind o autoritate publică.

Faptul că una dintre părți este o autoritate publică comportă anumite 
particularități asupra modului de soluționare alternativă a unui eventual 
litigiu, cu atât mai mult cu cât cealaltă parte de drept privat are la îndemână 
procedura plângerii prealabile care este obligatorie potrivit art. 7 din legea 
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ prin care autoritatea publică 
poate evalua dacă este sau nu în culpă şi de bună voie poate reconsidera 
oportunitatea şi legalitatea deciziei care generează litigiul.

de asemenea, cu privire la litigiile din materia dreptului public, în doctrina 
europeană s-a discutat decenii întregi asupra identificării unor modalități 
alternative de soluționare a conflictelor în afara procedurilor judiciare bazate 
pe negociere şi dialog dar care în acelaşi timp să acorde prioritatea cuvenită 
principiului legalității şi interesului comun. un astfel de mecanism a fost 
identificat în structurile de tip Ombudsman, care de altfel a fost transplantat şi 
în sistemul românesc prin instituția Avocatului poporului. potrivit capitolului iV  
secțiunea a 2-a din regulamentul de organizare şi funcționare a instituției 
Avocatul poporului2, procedura de soluționarea a petițiilor este una bazată pe 
soluționarea amiabilă şi facilitarea comunicării dintre cele două părți.

Astfel, observăm ca la nivel legislativ există mecanisme care permit 
soluționarea extra-judiciară a conflictelor din materia dreptului public.  
de aceea, în acest articol ne întrebăm ce avantaje noi aduce procedura 
medierii condusă de o un mediator care este o structură de drept privat cu 
privire la soluționarea litigiilor administrative. pentru a obține o perspectivă 

1 punct de vedere al consiliului de mediere privind intrarea în vigoare a prevederilor 
privind obligativitatea informării despre avantajele medierii în anumite domenii, notă de 
fundamentare 1 februarie 2013.

2 Aprobat prin Hotărârea biroului permanent al senatului nr. 5/2002, modificat şi republicat 
în m. Of. nr. 922 din 11 octombrie 2004 precum şi în m. Of. nr. 758 din 27 octombrie 2011.



187

mai amplă asupra acestei chestiuni ne propunem ca în următoarele capitolele 
să facem o incursiune în doctrina europeană cu privire la geneza problematicii 
mecanismelor alternative de soluționare a disputelor – şi în acest sens vom 
evidenția importanța principiului aşteptărilor legitime, iar mai apoi să analizăm 
modul în care aceste mecanisme au devenit funcționale – şi în acest sens să 
observăm rolul instituțiilor de tip Ombudsman.

Principiul aşteptărilor legitime şi instituţia medierii în dreptul public

principiul aşteptărilor legitime este unul dintre principiile generale 
recunoscute în doctrina de drept public european dar şi în jurisprudența curții 
Europene de Justiție(cEJ), deşi nu există sub o formulă codificată în actele 
fundamentale ale uniunii Europene sau ale statelor membre (sm). prin acest 
principiu se recunoaşte dreptul subiectiv al persoanei ca aşteptările sale 
justificate prin promisiunile sau declarațiile făcute de instituțiile publice să 
fie realizate.3 Acest principiu este corelat în general şi cu principiul securității 
juridice, de aceea priveşte activitatea administrației publice în ansamblu, deci 
adresează şi impune obligații şi asupra organismelor cu funcții legislative şi 
judiciare care se întrepătrund cu sistemul administrativ.

În doctrina europeană a ştiințelor administrative se mai consideră că aşteptările 
legitime sunt o expresie a principiului de drept al bunei-credințe adaptat realităților 
raportului administrativ.4 În jurisprudența cEJ acest principiu a fost invocat 
adesea în legătură cu anularea sau revocarea actelor administrative ale comisiei, 
rambursarea unor sume de bani acordate greşit prin intermediul administrației 
europene indirecte, sau în legătură cu încrederea acordată reprezentării intereselor 
şi informării de către organismele comunitare.5 cEJ a precizat că pentru a putea 
invoca acest principiu este nevoie de îndeplinirea a trei condiții:

–  elementul obiectiv cu privire la legitimitatea aşteptării – existența unei 
circumstanțe obiective care să fi dat naştere aşteptărilor legitime cum ar 
fi orice activitate a unui organism public, care dă naştere bunei-credințe: 
adoptarea unui act cu caracter normativ, o practică administrativă 
îndelungată, o declarație oficială sau care asumă reprezentativitatea.

– elementul subiectiv cu privire la manifestarea cu bună-credință a unei 
activități în baza acelei aşteptări – pentru ca aşteptarea să poată fi 
apărată în instanță trebuie ca: să existe o exteriorizare a bunei-credințe, 
care să conducă la o activitate concretă bazată pe acea aşteptare (creată 
inițial), şi de asemenea mai e necesar ca frustrarea apărută ca urmare a 
înşelării aşteptării să nu fi fost posibil de prevăzut;

–  să existe o legătură cauzală între circumstanțele obiective şi subiective ale 
bunei-credințe şi în cele din urmă o evaluare comparativă concretă între 
interesul unei persoane de a i se respecta aşteptările şi interesul public.

Analizând jurisprudența cEJ, Jurgen schwarze sugerează că acest principiu 
poate fi angajat mai ales în circumstanțele în care predictibilitatea activității 

3 J. schwarze, European administrative law, sweet and maxwell, 2006, p. cxlii.
4 G. della cananea, Legitimate expectations in European and Italian law, italian Journal of 

public law, vol. 1, nr. 1, 2009, p. 110.
5 A se vedea mai mult despre acest principiu în J. schwarze, op. cit.
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administrației publice este puternic influențată de către un mediu politico-
economic aflat în permanentă schimbare. din această perspectivă, după părerea 
noastră, principiul aşteptărilor legitime contra-balansează reacțiile imprevizibile 
ale administrației şi guvernelor la fenomenul globalizării economice, prin aceea 
că obligă autoritățile publice să arate considerație pentru cetățenii lor prin 
respectarea unor parametrii de predictibilitate, siguranță şi coerență.

totuşi, pe lângă faptul că în unele sm ale uE (inclusiv românia) acest 
principiu lipseşte total din cultura lor administrativă şi juridică, în condițiile 
flexibilizării structurii administrației publice şi a delegării nivelelor de decizie, 
a dereglementărilor şi externalizării serviciilor publice din variate domenii, a 
angajării unor criterii de acțiune care exced legalității (eficiența economice) şi 
care scapă competenței materiale a judecătorilor, devine din ce în ce mai dificil 
pentru instanțele de judecată de a asigura înfăptuirea justiției administrative, 
cu atât mai mult de a răspunde adecvat aşteptărilor legitime ale indivizilor. 
la această evoluție se mai adăugă şi cerințele pentru participare, informare 
şi transparență venite din partea cetățenilor, societății civile, grupurilor de 
interese şi în general a celor afectați de activitatea administrației publice.

În doctrină, s-au avansat mai multe teorii care să preîntâmpine atât nevoia de 
justiție administrativă cât şi aşteptările legitime ale individului, din care o reținem 
pe aceea de creare a unor mecanisme alternative de soluționare a conflictelor 
prin adoptarea unor proceduri flexibile de negociere, bazate pe mediere. dintre 
argumentele venite în sprijinul acestei teorii le reiterăm pe următoarele: 6

–  introducerea medierii ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor 
din administrația publică ar reprezenta un proces de modernizare, care 
ar răspunde reformelor orientate spre eficientizarea sistemului public 
prin aceea că ar rezolva disputele de drept public mai repede, mai 
ieftin şi mai eficace în afara procedurii contencioase care este lungă şi 
costisitoare pentru ambele părți;

–  medierea reduce din acțiunile care sunt introduse pe cale contencioasă, 
contribuind astfel la asanarea sistemului judiciar;

–  fiind o procedură standard angajată în soluționarea disputelor contractuale 
şi comerciale, medierea ar putea fi uşor extinsă la dispute comparabile cu 
privire la gestionarea utilităților publice sau a contractelor de achiziții;

–  spre deosebire de procedurile tradiționale judiciare care sunt codificate 
în termeni de specialitate şi unde hotărârea judecătorească nu reuşeşte 
să dea satisfacție deplină aşteptărilor, în mediere negocierea determină 
o soluție echitabilă care pare potrivită şi este acceptată de către părți, 
sau care cel puțin are şanse mai mari de a fi respectată;

–  medierea oferă individului afectat o structură de dialog care-i permite 
să participe activ, de pe poziție egală cu cealaltă parte la găsirea unei 
soluții, să fie în control şi să înțeleagă motivele pe care-şi fundamentează 
instituția publică poziția;

cu toate acestea, potrivit cercetărilor empirice care au avut loc pe baza 
unor proiecte pilot din Germania, Franța şi Anglia, se consideră că doar 

6 s. boyron, Mediation în administrative law: the identification of conflicting paradigms, 
European public law, Vol. 13, no 2, 2007, pp. 262-288.
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anumite conflicte pot fi supuse soluționării pe cale alternativă, prin mediere 
şi anume doar cele a căror miză este mai puțin una de natură legală, care nu 
necesită interpretarea unor reguli juridice, care nu privesc abuzul de putere, 
recunoaşterea unui interes public sau respectarea libertăților civile.7

principiile care stau la baza procesului de mediere sunt confidențialitatea 
şi egalitatea. spre deosebire de procedura administrativă şi procesul judiciar, 
medierea permite dialogul informal şi negocierea dintre părți. din păcate, 
dată fiind natura intereselor pe care le promovează instituțiile publice, e 
greu de imaginat cum confidențialitatea discuțiilor dintre partea vătămată 
printr-o decizie administrativă şi decident ar fi spre beneficiul interesului 
public. publicitatea procedurii administrative şi judiciare este derivată din 
caracterul public al acestora, stabilit astfel în ideea de a asigura protejarea 
şi monitorizarea interesului public, prin mecanismele de verificare şi tragere 
la răspundere a instituțiilor publice. pe de cealaltă parte, succesul medierii 
depinde de confidențialitatea şi caracterul informal al procedurii prin care 
părțile îşi pot arăta buna-credință, expune aşteptările legitime create în urma 
unui raport pe care l-au inițiat şi astfel ajungându-se la consens.8 datorită 
acestei diferențe, procedura consensuală este considerată în doctrină o formă 
privată de realizare a justiției, incompatibilă cu caracterul dreptului public. 
mai mult, din această perspectivă, se consideră că medierea conflictului în 
administrația publică ar putea reprezenta o modalitate de sustragere de la 
revizuirea pe cale judiciară şi de la efectele sancționatorii pe care le-ar avea 
tragerea la răspundere a decidenților pe calea contenciosului şi în acest sens 
detrimentală transparenței sistemului public.

de asemenea, o altă dilemă care priveşte posibilitatea introducerii medierii 
ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor dintre subiecții raportului 
juridic administrativ este aceea că acest raport fiind unul inegal va fi tot timpul 
circumscris de principiul legalității precum şi de alte cerințe de natură juridică. 
Ori instituția medierii este construită tocmai pe premisa egalității dintre părți, 
incompatibilă cu prerogativele specifice manifestării în regim de putere publică. 
chiar dacă instituția publică ar renunța la aceste prerogative, ar fi totuşi o 
impresie falsă a egalității pentru că negocierea nu s-ar putea desfăşura în afara 
limitelor legalității care constrâng instituția publică.

totuşi, situația poate fi diferită atunci când statul îşi desemnează 
o autoritate autonomă şi independentă care să medieze între individ şi 
autoritatea care l-a prejudiciat printr-o acțiune administrativă.

Mecanisme alternative de soluţionare a disputelor: instituţiile de tip 
ombudsman

intenția care a stat la baza creării instituțiilor de tip Ombudsman a fost 
aceea de a dezvolta şi stabili mecanisme alternative de monitorizare şi revizuire 
a activității instituțiilor publice care să fie necostisitoare, flexibile şi accesibile 
în paralel cu procedura judiciară, costisitoare, inflexibilă şi de durată. Ambele 
autorități - instanță şi Ombudsman - iau în considerare plângerile care 

7 s. boyron, 2007, op. cit.
8 Idem.
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derivă dintr-o nemulțumire față de actul administrativ sau dintr-o situație de 
administrare defectuoasă. Însă, deşi rolurile acestora se suprapun până la un 
moment dat, totuşi în mare parte aceste instituții operează în mod diferit, se 
angajează în diferite metodologii de lucru şi îndeplinesc funcții diferite.9

menținând comparația cu instanțele, logica procedurilor Ombudsmanului 
este mai complexă şi necesită mai multă flexibilitate deoarece operează în 
două moduri diferite. pe de o parte, acesta reprezintă un mecanism alternativ 
de soluționare a disputelor/conflictelor care se concentrează pe soluționarea 
unei probleme prin negociere, reducerea unui conflict, găsirea unui compromis 
sau a unui rezultat de tip win-win. pe de altă parte, acelaşi mecanism poate 
folosi metode de evaluare şi adjudecare similare instanțelor de judecată, caz în 
care situația analizată poate reprezenta (sau nu) un caz de „maladministrare”, 
iar una dintre părți va pierde iar cealaltă va câştiga. Astfel din punct de vedere 
procedural criteriile angajate şi obiectivele urmărite sunt diferite de cele ale 
instanțelor de judecată.

de aceea considerăm că pertinentă opinia conform căreia instituția 
Ombudsmanului nu este chemată să se pronunțe doar asupra legalității 
activității administrative, funcție care revine instanțelor. Aceasta poate fi 
o funcție adițională celei de reparare a încălcării drepturilor unui cetățean. 
Însă o altă funcţie care-i revine Ombudsmanului este aceea de a aprecia în mod 
critic şi independent calitatea actului administrativ desfăşurat de instituţiile 
publice. Această funcţie emerge beneficiilor individuale pe care le poate avea 
simpla recomandare adresată unei instituţii, şi care are un efect mult mai amplu, 
concretizat eventual prin crearea unor norme sau standarde de prevenire a 
situaţiilor de „maladministrare”.

pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest proces este nevoie 
să evidențiem pe scurt rolurilor şi funcțiilor pe care această instituție le 
poate avea. Ombudsmanul poate fi de două tipuri: reparatoriu/corector sau 
controlor.10 caracteristicile care decurg din aceste încadrări se regăsesc în 
funcția primară a fiecărui Ombudsman. cel cu un caracter reparatoriu sau 
corector are, în activitatea sa, rolul predominant de a remedia şi îndrepta 
nedreptatea comisă împotriva cetățeanului care depune o plângere în acest 
sens (aici îl identificăm şi pe Avocatul poporului). metodele folosite sunt bazate 
pe puterea de persuasiune, convingere şi mediere, iar atunci când acestea se 
dovedesc inefective, Ombudsmanul va emite o recomandare pentru acordarea 
unor despăgubiri sau pentru luarea unei noii decizii. Ombudsmanul „controlor” 
pe de altă parte încearcă să influențeze pe de-a-ntregul politicile publice în 
favoarea cetățenilor, identificând deficiențele sistemice în procedurile 
administrative şi care decurg din activitatea instituțiilor publice. metodele 
folosite sunt mai stricte şi se bazează mai mult pe puterea de constrângere a 
acestuia decât pe cea de negociere, cum ar fi exemplul Ombudsmanului suedez 
care are puteri extinse de acuzator, similare celor pe care le are un procuror.

9 G. drewry, Ombusman and administrative law-shining stars in a parallel universe, 
lucrare prezentată la conferința EGpA, 2008.

10 K. Heede, European Ombudsman: Redress and Control at Union Level, 2000, p. 102.
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Astfel în exercitarea mandatului lor, instituțiile de tip Ombudsman exercită 
atribuții de mediere şi negociere precum şi de control sau educative. Aceste 
atribuții derivă şi din rolul pe care Ombudsmanul îl are vis-a-vis de celelalte 
instituții chemate să asigure justiția administrativă, şi anume acela de a asigura 
nu doar respectarea normelor juridice dar şi a acelor standarde care țin de 
etica administrativă (respectarea aşteptărilor legitime, respectarea principiului 
securității juridice, demonstrarea imparțialității, curtoaziei etc.) sau de bună 
funcționare a unei instituții publice (transmiterea unei cereri la serviciul 
competent, termen rezonabil etc.)11.

revizuirea actelor administrative prin prisma unor standarde extra-
juridice/ne-legale este o practică caracteristică majorității instituțiilor de tip 
Ombudsman. 12 natura şi modul de utilizare a acestor standarde diferă de la 
un sistem la altul în sensul ca acestea pot fi aplicate exclusiv sau alături de alte 
criterii juridice specifice unei situații. În practica țărilor scandinave se consideră 
că standardele extra-juridice au o importanță deosebită în situațiile în care 
deciziile/recomandările Ombudsmanului trebuiesc luate în virtutea principiilor 
securității juridice şi aşteptărilor legitime.13

Concluzii

În doctrina de drept public european precum şi în jurisprudența instanțelor 
europene se admite existența principiului legitimelor aşteptări create de 
autoritățile publice. În virtutea respectării acestui principiu dar şi al celorlalte 
principii de drept public, s-a admis necesitatea identificării unor mecanisme 
care să răspundă prompt nevoii de a soluționa litigiile dintre partea vătămată 
şi autoritatea publică. Aceste mecanisme trebuie să cuprindă proceduri 
flexibile,rapide şi necostisitoare care pot să utilizeze ca şi criterii de evaluare 
standardele extra-juridice de bună administrare dar care în acelaşi timp să 
garanteze ocrotirea interesului general şi respectarea principiului legalității.  
se consideră că acest deziderat este întrunit de instituțiile de tip Ombudsman, 
această structură fiind clasificată ca un veritabil mecanism de soluționare 
alternativă a disputelor.

la nivel autohton, apreciem că la nivel legislativ, în românia există deja 
mecanisme care să faciliteze soluționarea extra-judiciară, mai rapidă şi mai 
necostisitoare a conflictelor ivite între o parte privată şi o autoritate publică, 
prin posibilitatea parcurgerii plângerii prealabile sau aceea de a se adresa 
Avocatului poporului. considerăm, că prin acordarea posibilității părților 

11 Justiția administrativă presupune că administrația publică acționează şi îşi foloseşte 
puterile vis-à-vis de cel administrat într-un mod „just”, iar cetățenii au asigurate mecanisme 
eficiente pentru a beneficia de un tratament just, corect şi echitabil. Justiția administrativă 
se întemeiază atât pe elemente ex ante – forme procedurale strict determinate de 
normativitatea juridică, cât şi ex post – posibilitatea exercitării controlului judiciar şi existența 
unor mecanisme non-judiciare prin care se pot soluționa disputele de drept public.

12 nElEGÁl, -ă, nelegali, -e, adj. care nu se face în temeiul unei legi, care nu este 
prevăzut de lege. – ne- + legal. sursa: dEX '98.

13 Observație bazată pe studiul care face obiectul părții a iii-a a tezei de doctorat 
a autoarei. buna administrare la nivel național din perspectivă comparată: studii de caz – 
mecanisme, practici şi experiențe în românia şi suedia.
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unui litigiu, dintre care una este o autoritate publică, de a parcurge procedura 
medierii reglementată prin legea nr. 192/2006, se creează paralelisme juridice: 
astfel pe de o parte se dublează rolul procedurii prealabile care este obligatorie 
pentru partea vătămată şi care creează posibilitatea autorității de a-şi îndrepta 
greşeala, iar pe de altă parte se dublează rolul Avocatului poporului, fără ca 
însă mediatorii să ofere garanția ocrotirii interesului public sau a specializării şi 
a prestigiului care caracterizează această instituție.

În acest sens, atragem atenția că practica instanțelor de judecată 
autohtone de a invita părțile unui conflict din materia dreptului public la 
parcurgerea procedurii medierii este incompatibilă cu principiul ocrotirii 
interesului public, redundantă prin raportare la mecanismul plângerii prealabile 
şi al exercitării dreptului la petiționare a Avocatului poporului, şi nu în ultimul 
rând ireconciliabilă cu doctrina şi practica judiciară europeană.

Dezbateri:

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
stimați colegi am ajuns în faza dezbaterilor, legate de aceste materiale pe 

care le-ați audiat. Vă îndemnăm să va înscrieți la cuvânt. doamna profesoară 
Vrabie, vă rog:

Prof. univ. dr. Genoveva Vrabie:
Eu voiam să fac doar o completare, pentru că sunt convinsă că va aduce un 

gen de lumină asupra poziției unor judecători de la curtea constituțională, în 
ceea ce priveşte deciziile date în recursul în interesul legii.

Am ascultat cu mare plăcere, totdeauna aveți o logică convingătoare, 
strânsă pentru mine cel puțin, şi am avut preocupări în domeniul acesta şi am 
observat un lucru: nici chiar dl. judecător toader tudorel – care îmi e prieten şi 
fost student –nu a mai făcut opinie separată la prima decizie care s-a referit tot 
la neconstituționalitatea articolului X din legea care prevede, ... nu ştiu dacă era 
în penal sau în civil, nu contează.

În această situație, ținând seama de complexitatea problemei şi de 
exigențele statului de drept: pe de-o parte nu poți fără o curte supremă care 
să facă un pic de ordine – pentru că au sesizat câțiva colegi de-ai noştri care 
au scris articole sau cărți sau tratate; am remarcat şi la dl. Viorel ciobanu, 
foarte convingător – arătând faptul că nu ar trebui să fie judecătorul, care este 
declarat independent şi supus numai legii, să fie obligat să respecte o decizie de 
îndrumare pe care el sincer o apreciază că fiind neconstituțională.

deci au fost convingătoare între opiniile exprimate în doctrină, după aceea 
dl. profesor toader tudorel – fiind convins – a formulat o opinie separată, după 
care problema fiind atât de complexă şi fiind vorba de două valori – ambele foarte 
importante – ce trebuiesc aparate, curtea constituțională şi judecătorii ei au mai 
încetat şi judecătorii să mai facă opinii separate la aceste decizii care declarau 
constituționalitatea articolelor respective şi din codurile de procedură civilă şi penală.

Aceasta era o completare şi vreau să vă spun că rămâne un subiect asupra 
căruia mai trebuie să cugetăm în continuare, pentru că ambele valori sunt 
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importante şi va trebui să vedem cum putem – pentru ordinea juridică – să 
rezolvăm această problemă.

În ceea ce priveşte opiniile dnei tănăsescu, colega mea pe care o admir 
nespus de mult, în legătură cu reperul şi cu modelul.

consider că totdeauna când îți alegi un model, în prealabil ai un reper. 
categoric, pentru că altfel nu mai e nici muncă ştiințifică, nici muncă cu temei 
şi, nici măcar un politician prost, de îndată ce găseşte un model, un singur 
exemplu, nu vine şi propune că să fie transplantat.

deci şi aici va trebui probabil să ne gândim puțin la legătură logică dintre 
reper şi model, să vedem dacă transplantul este totdeauna o chestiune 
automată şi dacă nu cumva ne-a dovedit istoria că este benefică, apropo 
de codul civil – a dăinuit atât de mult, ceea ce înseamnă că transplantul s-a 
potrivit pe terenul unde a fost făcut. Vă mulțumesc.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
mulțumim, dau cuvântul acum dlui. cristian clipa.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
numele meu este cristian clipa, vin de la timişoara; îndrăznesc să spun 

nişte lucruri şi o să mă prevalez, aşa cum o fac de cele mai multe ori, de vârstă.
Vă voi cere din capul locului iertare pentru nişte lucruri pe care am să le 

spun şi o să vă rog să puneți pe seama vârstei eventualele – să spunem – excese.
Voi îndrăzni – nu neapărat – să o contrazic pe distinsa doamnă profesor 

simina tănăsescu, ci să am o opinie divergentă, uşor divergentă.
Atunci când în calitate de student, mai apoi de doctorand şi – eu ştiu – de 

cadru didactic la facultatea de drept în care funcționez la timişoara, citeam din 
simina tănăsescu despre principiul egalității în dreptul românesc, sau citeam 
dana Apostol tofan sau Antonie iorgovan sau tudor drăganu ori ion deleanu sau 
Genoveva Vrabie – aveam modele, aveam modele de exprimare juridică – aveam 
modele la care să mă raportez, pentru că toți aceşti oameni cred că au reuşit 
împreună să „croiască” o şcoală juridică românească, care a rămas în reperele ei, 
iar acest lucru are o semnificație majoră, una de foarte bună calitate.

Acum, revenind la materialul pe care l-a prezentat domnul Andreescu, eu 
cred că ar trebui să încep cu o invitație la puțină stilistică juridică. Înainte de 
1990, fostul tribunal suprem într-adevăr pronunța decizii de îndrumare.

Astăzi, Înalta curte de casație şi Justiție pronunță decizii în soluționarea unor 
recursuri în interesul legii, iar a spune că astfel de decizii nu sunt izvoare de drept, 
din punctul meu de vedere reprezintă, în sine, o erezie, după cum şi deciziile curții 
constituționale la rândul lor nu pot fi altceva decât izvoare de drept.

mă gândesc de pildă, cum ar reacționa un constituționalist sau 
administrativist francez în fața ideii că o decizie a consiliului constituțional 
din această țară trebuie ignorată. cum, doamne iartă-mă, să permiți unui 
judecător de fond sau chiar unui judecător care funcționează la nivelul instanței 
de apel sau recurs să verifice constituționalitatea unei decizii pronunțate în 
soluționarea unui recurs în interesul legii.

să nu uităm – desigur, noi de fapt suntem tributarii unei exprimări pe care 
am moştenit-o, judecătorul se supune doar legii şi propriei sale conştiințe.
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corect!
dar avem texte constituționale care spun limpede care este rolul Înaltei 

curți de casație şi Justiție cu ocazia pronunțării unei decizii în interesul legii, 
în clarificarea interpretărilor ei şi să nu uităm că în românia există un soi de 
competiție la nivelul instanțelor de fond în privința originalității interpretării.

dacă nu avem un mecanism care să domolească aceste porniri aproape 
adolescentine ale unor instanțe de fond, vom ajunge să fim victimele unei 
jurisprudențe din ce în ce mai puțin omogene, cu toate consecințele care 
decurg de aici.

O ultimă idee, apropo de transplantul legislativ şi jurisprudențial, în ultima 
vreme s-a recurs la o altă instituție foarte dragă mediilor din palatul Victoria 
– cred că discutăm de un plagiat legislativ. de aceea lucrurile nu merg sau 
merg defectuos. pentru că atunci când faci un transplant – mă refer la sectorul 
medical –pregăteşti în prealabil organul şi pregăteşti corpul de primire astfel 
încât să compatibilizezi cele două elemente.

când te limitezi la un plagiat legislativ, sigur vei avea un cod civil care fie lipsit 
de consecvență – pentru că într-un anumit loc îți spune că o instituție ar trebui 
să se comporte într-un anumit fel şi ceva mai la vale în alt fel. sigur că ai un cod 
de procedură civilă care începe „să-şi arate colții”, şi nu este nici pe de parte 
instrumentul care să asigure celeritatea realizării actului de justiție – şi de asta 
dată îmi permit să vorbesc în calitate de modest avocat pentru că promovăm o 
cerere în mai şi intră în procedura de executare abia în septembrie!

Vă mulțumesc!

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
mulțumim cristian clipa, se anunțase dl. judecător barbă, dl. profesor iulian 

nedelcu şi lista e deschisă.

Jud. dr. Ionel Barbă14:
Vă mulțumesc!
În puține cuvine am să va expun punctul meu de vedere cu privire la câteva 

chestiuni care s-au discutat aici.
trebuie să spun – pentru cei care nu mă cunosc – mă numesc ionel barbă, 

sunt judecător la Înalta curte de casație şi Justiție şi onestitatea mă obligă 
să spun că şi eu vin de la timişoara. Am plecat mai demult, am plecat acum 
câțiva ani, şi vreau să spun lucrul acest pentru că o să sugerați că mă ridic în 
susținerea spuselor mai tânărului meu coleg cristian clipa de la universitatea 
din timişoara.

Ați ghicit, vreau să-mi spun opinia cu privire la discuția care s-a stârnit aici 
în legătură cu constituționalitatea deciziilor ÎccJ în recursul în interpretarea 
legii. Va aşteptați acum la un atac, probabil nu neapărat brutal – dar abrupt – 
împotriva teoriei dezvoltate de către domnul jud. Andreescu. ceea ce vreau să 
vă spun s-ar putea să pară şocant, dar vrea să mă apropii de teoria expusă şi să 
va spun că sunt de acord acolo unde pune în discuție, în astfel de spațiu – dar 
strict aici, şi nu ca judecător – a autorității epistemice a deciziilor pronunțate în 
interesul legii de către Înalta curte de casație şi Justiție.

14 preşedintele secției de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei curți de casație şi Justiție.
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Aici sunt de acord, pentru că autoritatea epistemică înseamnă autoritatea 
expertului. dacă noi suntem aici toți jurişti şi vine un medic şi ne vorbeşte despre 
un transplant – despre un transplant de organe – desigur că noi acceptăm ce ne 
spune dumnealui pentru că este expertul şi ne comportam ca atare.

câtă vreme mă îndoiesc de soliditatea argumentelor judecătorilor care 
au pronunțat decizia în interesul legii ca teoritician al dreptului, este foarte 
bine; nimeni nu este infailibil – toate lucrurile umane sunt failibile, cum zicea 
profesorul meu ioan deleanu referindu-se la lege: „legea nu este perfectă 
niciodată, ea este perfectibilă”. Aşa este şi cu deciziile pronunțate şi de 
judecători, indiferent că sunt în cauze individuale sau în interpretarea legii.

Însă cu ce nu sunt de acord, şi o spun ritos, este zona în care se pune la 
îndoială autoritatea deontică a deciziilor pronunțate în interesul legii; autoritatea 
deontică ne duce în domeniul directivelor şi a regulilor de comportament.

Vă rog să observați că aici se discută despre conformitatea cu legea 
fundamentală a statului – legea supremă – a acestor decizii pronunțate în 
interpretarea legii de către instanța supremă în condițiile prescrise de către 
legislația în vigoare, fie că vorbim de c. proc. c., fie că vorbim de c. proc. p.

nu pot să fiu de acord pentru că, dimpotrivă, deciziile acestea în interesul 
legii au un foarte solid fundament constituțional. A fost amintit aici rolul ÎccJ 
– este acela de a unifica jurisprudența, prin recursul în interesul legii, precum 
şi formula mai nouă, care sper să fie benefică pentru sistem, cu rezolvarea 
întrebării prealabile. deci acestea sunt instrumente adecvate puse la îndemână 
instanței supreme pentru a elimina divergențele de jurisprudență.

cu toții ştim că una din marile probleme ale sistemului judiciar român este 
divergența jurisprudenței şi aceasta trebuie corectată, în sistemul român de drept 
acestea sunt instrumentele: ril-ul şi, mai nou, decizia pe probleme prealabile.

O fi neindependent judecătorul, indiferent de unde e el din țara, dacă se 
supune unei decizii în interesul legii? tare mă îndoiesc de lucrul acesta!

dacă ar fi aşa, ar trebui să trag concluzia că judecătorul din Common 
law este un ins obedient, nu are niciodată independență, nu există decât 
precedentul judiciar căruia el i se supune.

Am să mă opresc aici cu o mică povestioară. E vorba de o speță pe care o 
avea de judecat un judecător american ce avea în față lui o persoană care i-a 
aplicat o lovitură de pumn în nasul altei persoane, şi s-a apărat cu aceea că el 
este o persoană liberă şi trăieşte într-o țara liberă: „i am free man and i live 
in a free country” (deci pot să fac ce vreau eu cu pumnii mei). Judecătorul i-a 
spus: „da, eşti liber, poți să-ți roteşti pumnii în toate direcțiile, dar nu ai voie să 
ajungi la vârful nasului niciunuia prezenți aici”.

Şi judecătorul român este pe deplin independent pentru că se supune legii, dar 
trebuie să fie o oprelişte undeva, pentru că libertatea nu poate să fie absolută – nici 
măcar pentru cei care pronunța hotărâri în interesul legii – şi ei trebuie să se supună 
aceloraşi norme ca oricare alt judecător, inclusiv deciziilor în interesul legii.

În final vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult prezentarea dnei simina 
tănăsescu şi am devenit brusc invidios, pentru că aceste gânduri mi-au trecut şi 
mie prin minte, dar nu le-am dat drumul aşa de frumos, de coerent, de explicit 
şi de clar cum a făcut-o domnia sa.
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cât de interesant este să spui că acel transplant trebuie să țină seamă de un 
context juridic în care aduci organul transplantat şi de transformările pe care 
le produce acel transplant.

Într-un context mai larg, cu toții ne amintim de discuția pe teoria formelor fără 
fond, că transplanturi de acest fel s-au produs şi la noi mai demult, era pomenit şi 
anul 1866 şi foarte bine s-a făcut. poate că în acel context aveam nevoie de foarte 
multă formă pentru că nu aveam fonduri, şi acum consider că trebuie să avem 
deschidere şi să primim acel transplant – dar suntem la un alt nivel, am avansat – 
suntem mai sofisticați, mai complicați în sensul complex al cuvântului

de aceea, trebuie să relev că acel transplant – aşa cum a zis doamna 
profesor – trebuie făcut cu atenție şi cu luarea în considerare a specificului 
zonei în care produci transplantul efectiv, perimetrul în care viețuim cu toții.

Vă mulțumesc!

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Vă mulțumim. Acum are cuvântul dl. profesor nedelcu.

Prof univ dr. Iulian Nedelcu:
dați-mi voie să încep cu câteva considerente de ordin epistemologic şi chiar 

etimologic.
Am predat doi ani un curs la dijon, la un masterat, şi acolo am avut o 

discuție cu colegii din Franța care ne reproşau diferite chestiuni. mai ales că 
suntem la perimetrul Europei, undeva în est, deşi noi suntem micul Paris şi ne 
considerăm purtătorii lor de lance – şi îmi vine în minte, apropo de dna profesor 
Genoveva Vrabie şi fac o legătură – de aceea am zis epistemologic – între dna 
Genoveva Vrabie şi ideea de transplant.

le-am spus – apropos de transplant – domnilor colegi din Franța: patronul 
sau patroana parisului este sfânta Genoveva. sfânta Genoveva este pictată 
deasupra plafonului panteonului din paris unde sunt îngropați toți marii eroi 
ai Franței. Ştiți al cărui chip este sfânta Genoveva? Al unei românce, maria 
cantacuzino, soția marelui pictor chagall, ea fiind româncă.

iată că ideea de transplant se regăseşte şi în sensul acesta invers, dar aş 
vrea să va spun pentru că suntem la sAŞA – această iubită a mea sAŞA – despre 
marele profesor de drept public paul negulescu.

Vreau să vă spun că am avut şi o situație inversă, din codul administrativ 
– care este of-ul nostru, al administrativiştilor – şi codul de procedură 
administrativă. El era unul dintre mentorii Europei de atunci – am avut a treia 
şcoală de drept administrativ organizată de paul negulescu în 1923 după Franța 
şi belgia şi un institut de cercetare administrativă desființat din nefericire pe 
constituția lui carol al ii-lea din 1938 – care ne este reper, şi iată că noi nu 
suntem în stare să revenim la transplantul pe care l-au făcut alții.

din această perspectivă, noțiune de transplant juridic nu trebuie privită – 
de altfel nici doamna profesor nu a făcut-o – în sensul neapărat peiorativ. Şi să 
nu uităm o chestiune, stimați colegi – pentru că mă simt în familie la această 
conferință – noi avem un păcat originar.
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În primul rând, primele norme constituționale sunt regulamentele 
organice din 1831 şi 1832, adoptate de Kiseleff, și care au avut avizul consiliului 
guvernamental de la moscova.

Ele nu au putut fi aplicate de Kiseleff, şi se pune problema că acest 
păcat, recunoaştem că regulamentele organice au fost cele care au generat 
modernismul în istoria constituției.

mai amintesc un fapt, stimați colegi, care ține tot de păcatul originar sau 
dacă vreți tot de această translație de feedback şi care ar lămuri foarte multe 
chestiuni şi ar pune un semn de egalitate şi între judecătorul local şi între 
judecătorul suprem: mai avem încă un judecător de care nu uităm, cel de la 
luxemburg care veghează (cEdO mai puțin din acest punct de vedere) şi uităm 
de acel nivel decizional.

dar să nu uităm ce s-a întâmplat în 1912 când curtea de casație de la 
momentul respective, în celebrul proces stb împotriva bucureştiului a generat 
ideea că judecătorul prin prestigiul lui profesional generează constituționalitate –  
şi atunci problema s-a rezolvat foarte simplu. deci în 1912, plecând de la 
statutul de constituției din 1886 – e adevărat, subordonat aşa cum spunea 
domnul judecător de la ÎccJ ideii fără fond de care vorbea maiorescu – dar 
aceste forme fără fond au generat modernism.

deci iată că din această perspectivă se poate privi şi retrospectiv această 
chestiune. Judecătorii – şi toată lumea a acceptat, inclusiv Hamangiu, în pandecte 
– ideea de jurisprudență constituțională a Înaltei curți de casație şi Justiție.

Acei judecători au avut „curajul”, pentru că au avut prestigiul necesar, 
neştirbit de alte imixtiuni – plecând de la statutul dezvoltator al lui cuza, dar 
mai ales întărit de textul constituțional din 1866, să-şi aroge, şi după aceea să 
rămână ca dat constituțional, ideea de a soluționa conflicte constituționale.

Vă mulțumesc!

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
mulțumim, iată cum se întețeşte flacăra ştiinței, încet – încet. da, un 

organism după transplant are nevoie de un minim de odihnă, dar nu înainte de 
a o ascultă pe colega noastră rozalia lazăr.

Dr. Rozalia Ana lazăr:
Vă mulțumesc!
din întreaga ecuație în care am pus recursul în interesul legii şi deciziile 

constituționale, mă întreb dacă nu cumva lipsesc două elemente foarte 
importante cu care se confruntă judecătorul român, care se vrea şi judecător 
european, şi anume deciziile de la luxemburg şi deciziile de la strasbourg.

Ecuația nu e atât de simplă, nu joacă numai între cele două, mai intervin 
şi alte două chestiuni şi atunci – în opinia mea – trebuie să revedem întreaga 
situația din perspectiva faptului că, totuşi, am aderat, ne-am integrat, încercam 
să evoluăm pe parcursul integrării şi să ținem cont şi de aceste lucruri.

E prea simplu să ne limităm la recursul în interesul legii și decizia curții 
constituționale, pentru un judecător care, totuşi, aparține uE.
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Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
O singură frază dacă se poate.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
da, nu mai mult.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
Apropo de cele patru tipuri de decizii: nici unui judecător autohton nu îi 

trece prin cap să pună sub semnul întrebării validitatea unei decizii cEdO sau 
a unei decizii pronunțate de curtea de la luxemburg.

dar este foarte pornit în a pune sub mari semne de întrebare deciziile date 
în ril-uri sau deciziile date de curtea constituțională. Asta spune foarte multe 
şi despre felul nostru de a fi ca popor.

Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu:
Am o opinie separată în materia asta.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
mulțumim. iată un alt judecător de la ÎccJ. Vă rugăm, doamnă bogasiu.

Jud. dr. Gabriela Bogasiu:
nu vreau să va rețin foarte mult, s-a vorbit foarte mult pe marginea acestei 

prezentări legate de obligativitatea deciziilor în interesul legilor şi nu aş vrea 
decât să semnalez o dimensiune nouă, din perspectiva căreia am putea să 
analizăm problema.

constituția prevede nu numai independența justiției, nu a judecătorului, 
prevede – oricât nu ne-ar plăcea nouă ca judecători să recunoaştem – şi că 
justiția este un serviciu public şi că justiția este egală pentru toți.

Aceasta înseamnă o uniformitate a actului de justiție în situații analoge, or 
un mecanism de unificare a practicii cum este recursul în interesul legii, cred 
eu că îşi propune să răspundă inclusiv acestui imperativ constituțional, deci 
pe acelaşi plan pe care plasăm independența justiției. Am putea să analizăm 
şi în cheia aceasta obligativitatea sau natura de izvor de drept – nu a deciziei, 
ci a legii – aşa cum este interpretată prin decizia de recurs în interesul legii, 
în ce măsură este afectată această misiune a justiției de a fi egală pentru toți 
prin nerecunoaşterea efectelor unei interpretări pe care o adopta ÎccJ printr-o 
decizie în interesul legii.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Vă mulțumim, un cuvânt vă rugăm.

Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu:
sunt de acord cu ce spune dna. judecător bogasiu, dar dacă asezonam 

această afirmație cu un concept care funcționează şi pe care toți îl admitem, 
conceptul de suveranitate limitată. mulțumesc.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
următorul concept este „pauză„
stimați colegi punem doar o virgulă, nu punct. un sfert de oră pauză şi reluăm.
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Sistemului naţional de management al situaţiilor  
de urgenţă – misiune și regim administrativ

dr. Codrin muNtEANu

1. Scurt istoric

similar altor instituții din domeniul administrației publice, germenii 
organizării actualelor organe cu atribuții în domeniul prevenirii şi gestionării 
situațiilor de urgență se regăsesc în imperiul roman unde, la roma sau în 
marile oraşe ale imperiului funcționau aşa numitele cohorte de vigiles, având 
ca sarcini deopotrivă supravegherea modului în care era folosit focul, dar şi 
intervenția propriu-zisă în caz de incendiu.

din interese lesne de înțeles, în Evul mediu, organizarea şi susținerea 
activităților şi a echipelor de intervenție în caz de incendiu a fost asumată de 
breslele meşteşugăreşti, activitatea având deci un caracter privat.

intrarea în Epoca modernă a avut, în acest domeniu, consecința trecerii 
sarcinilor corespunzătoare activităților de protecție şi stingere a incendiilor 
din sfera privată în sfera publică când. Începând cu sec. XVii – XViii sunt 
consemnate sub autoritatea administrației oraşelor, atât în moldova, muntenia 
sau transilvania, primele servicii de apărare împotriva incendiilor, cu personal 
plătit şi pregătit să facă față diferitelor pericole care puteau pune în pericol 
viețile oamenilor ori bunurile acestora.

Atât în moldova cât şi în muntenia, istoria armei pompierilor este legată 
de apariția primelor nuclee ale armatei naționale de după regulamentele 
Organice. Grație domnitorului mihail Grigore sturza, la data de 15 mai 1835 
îşi intră în atribuții „roata de pojarnici” de la iaşi, având structura unei unități 
militare de pompieri. În 1945, la bucureşti, este consemnată prima unitate de 
pompieri militari.

istoria armei pompierilor nu are doar repere evolutiv – organizatorice şi 
funcționale. dimpotrivă, poate principalul reper istoric de amintit în evoluția 
armei pompierilor este „lupta din dealul spirii” reper esențial al revoluției de la 
18481. Acesta nu este însă singurul eveniment istoric în care unitățile de pompieri 
participă active la lupte ca parte integrantă a Armatei române. pompieri au 
participat activ şi cu contribuții importante şi la luptele purtate de românia în 
războiul de independență din 1977 şi în cele două războaie mondiale.

consolidarea organizatorică, dar şi grija pentru dotarea cu tehnică şi 
formarea specializată a pompierilor militari a căpătat o consistență deosebită 
în timpul domniei lui Alexandru ioan cuza şi, mai apoi, a regelui carol i.

1 data de 13 septembrie (1848) la care s-a purtat lupta din dealul spirii a devenit Ziua 
pompierilor din românia.
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În perioada interbelică dezvoltarea organizatorică şi funcțională are ca 
repere legea 1245/1933 şi regulamentul nr. 10, de aplicare a acesteia2 dar şi 
Înaltul decret regal nr. 815 din 3 aprilie 1936 prin a fost promulgata legea 
privind organizarea pompierilor.

Acte normative relevante pentru domeniul analizat sunt întâlnite în regimul 
comunist, în special în perioada 1974 – 1978.

după 1989, este de amintit ca principal reper legislativ privitor la 
organizarea şi funcționarea structurilor de pompieri legea 121/1996 privind 
organizarea si funcționarea corpului pompierilor militari3.

nevoia de eficientizare a activităților, măsurilor şi acțiunilor de prevenire 
şi intervenție pentru limitarea efectelor dezastrelor: incendii, calamități, 
catastrofe, explozii, accidente de orice natură, denumite în mod generic 
situații de urgență, de creştere a capacității administrative, ori a capacității de 
luptă, ca să folosim un termen specific, a conturat după anul 2000 necesitatea 
de unificare a structurilor de protecția civilă şi structurilor de pompieri4. 
unificarea celor două organisme, rezultat adoptării şi aplicării O.G. 88/2001 
privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare 
pentru situații de urgență, cu modificări şi completări5, a condus la înființarea 
inspectoratului național pentru situații de urgență şi, în subordinea acestuia, 
a inspectoratelor județene pentru situații de urgență, ca servicii de urgență 
profesioniste. Acelaşi act normativ a prevăzut şi înființarea serviciilor de 
urgență voluntare, ca servicii publice descentralizate, organizate în subordinea 
consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor si comunelor.

Esențială pentru procesul de modernizare a prevenirii şi intervenției în 
situații de urgență, dând consistență şi eficiență O.G. 88/2001, este O.u.G. 
21/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, 
cu modificări şi completări6.

pentru a fi completă, enumerarea principalelor acte normative de mai sus, 
va trebui să includă şi legea 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificări şi completări7.

2. organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă

sistemul național de management al situațiilor de urgență este organizat 
de autoritățile administrației publice şi se compune dintr-o rețea de organisme, 

2 prin acest act normativ s-a legiferat concepția privind apărarea pasivă a teritoriului, 
actuala protecție civila. legea, stabilea pompierilor atribuțiile de bază în organizarea, 
conducerea şi desfăşurarea apărării pasive a teritoriului.

3 publicată în m. Of., partea i, nr. 257 din 23 octombrie 1996.
4 Este de amintit că în fapt vorbim de o reunificare, de o revenire la o situație anterioară, 

deoarece cele două structuri au funcționat împreună, ca instituție unitară, în perioada 1933 
– 1945.

5 publicată în m. Of., partea i, nr. 544 din 1 septembrie 2001.
6 publicată în m. Of., partea i, nr. 361 din 26 aprilie 2004.
7 publicată în m. Of., partea i, nr. 361 din 457 din 26 mai 2006.
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organe şi structuri abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite 
pe niveluri sau domenii de competență, care dispune de infrastructură şi de 
resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege8.

O.u.G. 21/2004 stabileşte următoarea structură a sistemului național de 
management al situațiilor de urgență:

a)  comitete pentru situații de urgență, definite ca organisme interinstituționale 
fără personalitate juridică de sprijin al managementului:

a1)  comitetul național pentru situații de urgență - este un organism 
interministerial format din persoane cu putere de decizie, experți 
şi specialişti desemnați de ministerele cu atribuții complexe în 
gestionarea situațiilor de urgență care, se constituie şi funcționează 
sub conducerea nemijlocită a ministrului administrației şi internelor 
şi sub coordonarea primului-ministru. Organizarea şi funcționarea 
comitetului național se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului administrației şi internelor.

a2)  comitetele ministeriale şi ale altor instituții publice centrale pentru 
situații de urgență - sunt constituite şi funcționează la ministere şi 
la alte instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor 
de urgență, sub conducerea miniştrilor, respectiv a conducătorilor 
instituțiilor publice centrale;

a3)  comitetul municipiului bucureşti pentru situații de urgență - este 
constituit la nivelul municipiului bucureşti, sub conducerea prefectului 
şi are ca membrii: primarul general, primarii de sectoare, şefi de servicii 
publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, 
manageri ai unor instituții, regii autonome şi societăți comerciale 
care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, 
precum şi manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, 
constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență;

a4)  comitetele județene pentru situații de urgență - sunt constituite la 
nivelul fiecărui județ, sub conducerea prefectului şi au ca membrii: 
preşedintele consiliului județean, şefi de servicii deconcentrate, 
descentralizate şi de gospodărie comunală şi alți manageri ai unor 
instituții şi societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc 
funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum şi 
manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, 
constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgenta. 
Organizarea, atribuțiile şi funcționarea comitetelor județene se 
stabilesc prin ordine ale prefecților.

a5)  comitetele locale pentru situații de urgență - sunt constituite la nivelul 
municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului bucureşti, precum şi al 
comunelor, sub conducerea primarului şi au ca membrii un viceprimar, 
secretarul comunei, oraşului, sectorului sau municipiului, după caz, 
şi reprezentanți ai serviciilor publice şi ai principalelor instituții şi 

8 Art. 1, alin. (2) din O.u.G. 21/2004 privind sistemul național de management al 
situațiilor de urgență, cu modificări şi completări.
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agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, 
precum şi manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, 
sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul 
activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de 
urgență. Organizarea, atribuțiile şi funcționarea comitetelor locale se 
stabilesc prin dispoziție a primarului.

comitetele pentru situații de urgență sunt organizate într-o structură 
ierarhică, teritorială şi funcțională, având ca principale atribuții: informarea 
ierarhică cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgență9 şi 
iminența amenințării acestora ori, asupra activităților desfăşurate, evaluarea 
situațiilor de urgență produse pe teritoriul asupra căruia îşi exercită competența, 
propun sau declară, după caz, starea de alertă sau instituirea, de către 
preşedintele româniei, a stării de urgență, coordonează comitele din subordine, 
analizează şi avizează planurile locale sau județene pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situației de urgență.

b)  inspectoratul General pentru situații de urgență - organ de specialitate, 
în subordinea ministerului Administrației şi internelor având ca rol 
asigurarea coordonării unitare şi permanente a activităților de prevenire 
şi gestionare a situațiilor de urgență;

c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență 
- sunt constituite ca servicii deconcentrate, care funcționează ca 
inspectorate județene şi al municipiului bucureşti şi asigură în zonele 
de competență coordonarea, îndrumarea şi controlul activităților de 
prevenire şi gestionare a situațiilor de urgență;

d)  centre operative pentru situații de urgență - sunt structuri cu activitate 
permanentă, constând în îndeplinirea continuă a funcțiilor de monitorizare, 
evaluare, înştiințare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică 
operațională a situațiilor de urgență, constituite la nivelul ministerelor, 
al altor instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de 
urgență, al municipiilor - cu excepția municipiului bucureşti -, oraşelor, 
sectoarelor municipiului bucureşti şi comunelor;

e)  comandantul acțiunii – este o persoana împuternicită, după caz, de 
către comitetul național, ministerial, județean sau al municipiului 
bucureşti, în funcție de natura şi gravitatea evenimentului şi de 
mărimea categoriilor de forțe concentrate, să asigure coordonarea 
unitară la locul producerii evenimentului excepțional a acțiunii tuturor 
forțelor stabilite pentru intervenție.

9 strategia națională de prevenire a situațiilor de urgență, aprobată prin HG 762/2008, 
publicată în m. Of., partea i, nr. 566 din 28 iulie 2008 identifică ca principale evenimente 
generatoare de situații de urgență: accidente în industrie, accidente de transport, accidente 
nucleare, prăbuşirea de construcții, instalații sau amenajări, eşecul utilităților publice – avarii, 
căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, muniție rămasă neexplodată, riscurile biologice 
(se referă la urmările negative asupra colectivităților de oameni, animale şi asupra plantelor, 
cauzate de îmbolnăviri sau de alte evenimente în relație cu sănătatea şi care afectează un număr 
neobişnuit de mare de indivizi), epidemii, epizootii, zoonoze, riscul de incendiu.
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3. Rolul şi locul serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în cadrul 
sistemului autorităţilor administraţiei publice

În analiza rolului şi locului serviciilor publice pentru situații de urgență în 
cadrul sistemului autorităților administrației publice va trebui să facem apel 
atât la cadrul normativ în vigoare cât şi la doctrină.

de asemenea, se impune a fi definită cu precădere situaţia de urgenţă.  
O definiție ne este oferită chiar de O.u.G. 21/2004 privind sistemul național de 
management al situațiilor de urgență, cu modificări şi completări: eveniment 
excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă 
viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale 
importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea 
de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul 
unitar al forţelor şi mijloacelor implicate10.

pe de altă parte, O.G. 88/2001 defineşte cu precizie rolul serviciilor publice 
pentru situații de urgență, eronat denumite comunitare11.

Astfel, vom remarca în primul rând că, serviciile publice pentru situații 
de urgență, sunt structuri specializate având ca obiective apărării vieții, a 
bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea 
măsurilor de protecție civilă şi de gestionare a situațiilor de urgență. Acestea 
sunt subordonate, după caz, administrației publice centrale sau locale şi fac 
parte din forțele de protecție ale sistemului de securitate națională.

potrivit doctrinei clasice, arhitectura administrației publice este 
determinată de aplicarea criteriului teritorial şi a criteriului funcțional, ca 
şi criterii de organizare a administrației publice. puterea administrativă 
şi gestionarea serviciilor publice se exercită de către stat, ori de către 
colectivitățile locale, prin persoane administrative, instituții publice şi regii 
autonome, ordonate teritorial, ierarhic şi funcțional, potrivit celor două principii 
amintite, în cadrul sistemului autorităților administrației publice, alcătuit la 
rândul său din două subsisteme: subsistemul autorităților administrației publice 
de stat, cu un palier central şi un palier local şi, subsistemul administrației 
publice locale12.

În raport de această structură, serviciile publice de urgență profesioniste se 
plasează şi sunt regăsite în cadrul subsistemului administrației publice statale, 
în palierul central, ca organ al administrației publice centrale de specialitate 
- inspectoratul General pentru situații de urgență , ori în palierul teritorial - 
inspectoratele județene pentru situații de urgență în timp ce, serviciile publice 
de urgență voluntare, sunt plasate şi regăsite în subsistemul autorităților 

10 Art. 2, lit. „a” din O.u.G. 21/2004 privind sistemul național de management al 
situațiilor de urgență, cu modificări şi completări. 

11 la fel ca si în cazul poliției „comunitare” sau în cazul altor servicii care includ sintagma 
„comunitar”, termenul este de natură să producă confuzie, fiind legat de spațiul european, 
comunitar, şi nu de „comunitatea locală”, sintagmă la rândul ei utilizată eronat în locul 
sintagmei consacrate de doctrină şi de limbajul de specialitate de „colectivitate locală”. 

12 A se vedea bălan E., Drept administrativ şi procedură administrativă, Ed. universitară, 
bucureşti, 2002, p. 68.
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administrației publice locale, ca servicii descentralizate în subordinea consiliilor 
locale.

rezultat al aplicării principiului deconcentrării în administrația publică, 
inspectoratele județene pentru situații de urgență se constituie în elemente 
componente ale administrației publice teritoriale.

serviciilor publice pentru situații de urgență sunt conduse în plan teritorial 
de către prefect.

4. Natura juridică a raporturilor şi relaţiilor dintre administraţia 
publică locală şi administraţia publică de stat în domeniul situaţiilor 
de urgenţă

Este deja convenit la nivel principial, atât în plan doctrinar cât şi în plan 
normativ, că raporturile care se stabilesc între autoritățile administrației publice 
de stat şi autoritățile administrației publice locale sunt raporturi de colaborare. 
pe de altă parte este de amintit că, în vederea asigurării serviciilor publice de 
interes local, autoritățile administrației publice locale exercită, în condițiile legii, 
competențe exclusive, competențe partajate şi competențe delegate13.

Având în vedere că în sistemul național de management al situațiilor de urgență 
regăsim ca elemente componente, cu atribuții precise, şi autorități ale administrației 
publice locale, problema care se pune este aceea a tipurilor de raporturi care sunt 
stabilite între aceste autorități şi autoritățile administrației publice de stat, centrale 
sau teritoriale, în domeniul managementului situațiilor de urgență.

se impune a se remarca că, legea cadru 195/2006 a descentralizării nu 
include în enumerarea competențelor partajate sau delegate atribuții din 
domeniul analizat.

studiul comportă o analiză în două registre distincte:
a)  pe de o parte, raporturile care subzistă între serviciile publice de urgență 

profesioniste şi serviciile publice de urgență voluntare;
b)  iar, pe de altă parte, raporturile născute între organul executiv al 

administrației publice locale, primarul, - preşedinte de drept al 
comitetelor local pentru situații de urgență şi autorități ale administrației 
publice teritoriale sau centrale, prefect, - preşedinte al comitetelor 
județene, ministrul administrației şi internelor şi primul ministru, ca si 
conducător, respectiv, coordonator al comitetului național.

În prima situație, chiar dacă cele două categorii de servicii publice de 
urgență au un temei legal comun de organizare şi funcționare - O.G. 88/2001 
– între acestea nu sunt stabilite raporturi ierarhice, serviciile publice de urgență 
voluntare fiind organizate ca servicii publice descentralizate în subordinea 
consiliilor locale, neincluse în sistemul național, conduse de profesionişti în 
domeniu, salariați ai administrației publice locale. Analiza regulamentului 
de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activității de prevenire a 
situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare şi private pentru situații 

13 Art. 19 din legea cadru 195/2006 a descentralizării, publicată în m. Of., partea i,  
nr. 453 din 25 mai 2006.
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de urgență pune în evidență faptul că atribuțiile serviciile publice de urgență 
voluntare vor fi încadrate în categoria competențelor exclusive.

Este adevărat că, serviciile publice de urgență profesioniste, efectuează 
verificări şi analize cu privire la constituirea, dotarea, încadrarea şi activitatea 
serviciilor publice pentru situații de urgență dar, aceste verificări, se fac în 
principal în relația cu consiliul local şi capătă nuanța unui control de tutelă 
administrativă deoarece vizează îndeplinirea obligațiilor legale în domeniu, 
atât de către autoritățile administrației publice locale cât şi de către serviciile 
voluntare, precum şi legalitatea activității şi actelor acestora.

În opinia noastră, situația este diferită, atunci când analizăm cea de a doua 
situație mai sus amintită.

Astfel, comitetele locale pentru situații de urgență sunt conduse de drept de 
către primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor iar, odată organizate, comitetele 
locale devin parte integrantă a sistemului național de management al situațiilor 
de urgență, aflate în relații de subordonare cu comitetele județene, ministeriale 
şi ale altor instituții publice centrale şi cu comitetul național.

ne aflăm în situația unor competențe delegate şi nu a unor competențe 
partajate similar competențelor din domeniul siguranței şi ordinii publice.

prezența primarului în cadrul acestei structuri, parte integrantă a sistemului 
național, nu se datorează în primul rând responsabilităților ce îi incumbă, 
din calitatea sa de şef al administrației publice locale, în relația cu cetățenii 
din unitatea administrativă în care funcționează şi în care se regăsesc şi cele 
privind apărării vieții, a bunurilor acestora şi a mediului împotriva incendiilor şi 
dezastrelor. situația legală a primarului de preşedinte de drept al comitetelor 
locale, element component al unei structuri naționale, statale, îi conferă 
acestuia calitatea de reprezentant al statului în exercitarea atribuțiilor ce țin 
de managementul situațiilor de urgență, alături de celelalte atribuții expres 
prevăzute de lege, respectiv, îndeplinirea funcției de ofițer de stare civilă şi de 
autoritate tutelară şi asigurarea funcționării serviciilor publice locale de profil, 
atribuții privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a 
recensământului14, ori atribuții privind plata unor alocații şi a unor indemnizații 
pentru copii şi adulți cu dizabilități15.

5. Principalele repere ale activităţilor desfăşurate în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2010 de Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă16

Aşa cum s-a arătat, inspectoratul General pentru situații de urgență, 
instituție specializată a ministerului Administrației şi internelor, având ca 
principale atribuții punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației 

14 Art. 63, alin. (2) din legea administrației publice locale 215/2001, republicată în m. Of., 
partea i, nr. 123 din 20 februarie 2007. 

15 Art. 27 din legea cadru nr. 195/2006 a descentralizării.
16 datele şi informațiile utilizate în cadrul acestei secțiuni sunt preluate din raportul de 

evaluare a activității desfăşurate de inspectoratul General pentru situații de urgență în anul 2010. 
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din domeniul prevenirii şi gestionării situațiilor de urgență, în scopul realizării 
măsurilor de apărare a vieții, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi 
dezastrelor, are calitatea de integrator al sistemului național de management 
al situațiilor de urgență şi coordonează acțiunile tuturor factorilor implicați 
în managementul situațiilor de urgență, concomitent cu îndeplinirea 
funcției de Punct naţional de contact în relația cu organizațiile internaționale 
guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilități în domeniu.

personalul i.G.s.u. este alcătuit din 30.495 cadre, din care 2.330 ofițeri, 
335 maiştri militari, 27.107 subofițeri, 46 funcționari publici şi 541 personal 
contractual şi 136 soldați şi gradați voluntari, numărul zilnic de specialişti care 
acționează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice fiind de 6.500.

Acțiunile de răspuns sunt coordonate de 43 de centre operaționale,  
42 centre județene la care se adaugă centrul Operațional bucureşti.

dintre actele normative emise sau adoptate în anul 2010, în scopul 
abordării unitare a problematicii specifice de către toate componentele 
sistemului național de management al situațiilor de urgență, cele mai 
semnificative privesc17:

a) gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate 
ministerului Administrației şi internelor, regulament aprobat prin OmAi 
181/ 12.08.201018;

b) structura-cadru a planului roşu de intervenție aprobată prin ordin 
comun al ministrului sănătății 1.168/ 02.09.201019 şi ministrului 
administrației şi internelor 203/07.09.201020;

c) organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor 
pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență, 
aprobată prin OmAi 250/ 22.11.201021;

d) politica publică Eficientizarea Sistemului Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă - finalizată şi supusă dezbaterii;

e) Constituirea Platformei Naţionale de Reducere a Riscului Dezastrelor, ca 
mecanism național de implementare a politicilor de dezvoltare durabilă 
şi a programelor specifice de reducere a riscului, în acord cu obiectivele 
rezultate din strategia internațională de reducere a dezastrelor (isdr) 
- proiect de hotărâre a Guvernului aflat în procedura de avizare.

pentru identificarea riscului de incendiu, au fost efectuate 56.078 controale 
tehnice de prevenire fiind depistate 236.458 deficiențe, din care 40% 
înlăturate pe loc, concomitent cu aplicarea a 10.786 amenzi în cuantum total 
de 13.181.749 lei şi a 50.352 avertismente. Această situație se traduce într-un 
nivel de risc acceptabil.

17 În total au fost emise sau adoptate 4 acte normative şi elaborate 25 de proiecte de 
reglementări şi documente strategice.

18 publicat în m. Of., partea i, nr. 598 din 24 august 2010. 
19 publicat în m. Of., partea i, nr. 643 din 15 septembrie 2010.
20 publicat în m. Of., partea i, nr. 643 din 15 septembrie 2010.
21 publicat în m. Of., partea i, nr. 643 din 26 noiembrie 2010.
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comparativ cu anul 2009, în anul 2010, s-a constat o scădere a ratei 
incendiilor cu 15% în industrie şi transport, 37% în agricultură, 67% în 
silvicultură şi 6% a incendiilor la locuințe individuale (de la 5.979 în 2009 
la 5.599 în 2010), acest din urmă domeniu fiind caracterizat prin cel mai 
mare număr de victime. situația statistică pe anul 2010 indică 247 persoane 
decedate, 442 persoane care au suferit diferite traume. 82% din totalul 
deceselor s-au înregistrat în incendiile produse la locuințe individuale. raportat 
la anul 2009, numărul persoanelor decedate a crescut cu 6% (233), şi a scăzut 
numărul persoanelor rănite cu 21% (563).

Activitatea de asigurare a prevenirii şi răspunsului la operatorii economici 
care utilizează, stochează sau vehiculează substanțe periculoase a constat 
în efectuarea, în colaborare cu reprezentanți ai Gărzii naționale de mediu şi 
Agenției naționale pentru protecția mediului, a 445 controale de verificare. 
totodată, au fost organizate şi desfăşurate 30 exerciții complexe de testare a 
planurilor de urgență externă la operatorii clasificați cu risc crescut.

În cadrul măsurilor cu caracter proactiv care pot determina diminuarea 
factorilor de risc, o atenție deosebită a fost acordată pregătirii autorităților 
administrației publice locale, a membrilor comitetelor şi centrelor operative 
pentru situații de urgență, precum şi a personalului de specialitate de la 
municipii, oraşe, instituții publice şi operatori economici. Această activitate 
s-a realizat prin cursuri organizate la centrul național de perfecționare a 
pregătirii pentru managementul situațiilor de urgență (198 persoane) şi la 
centrele zonale din subordinea acestuia (bacău, cluj-napoca şi craiova – 1920 
cursanți), precum şi prin convocări şi instructaje organizate de inspectoratele 
pentru situații de urgență. În acelaşi domeniu, se remarcă măsurile consistente 
de informare a populației în scopul formării comportamentului preventiv al 
acesteia (54.604 de instructaje efectuate în instituțiile publice şi la operatorii 
economici, transmiterea de mesaje prin publicarea a 8.855 de articole în presa 
scrisă, participarea la peste 7.500 de emisiuni radio şi tV, respectiv tipărirea şi 
distribuirea - cu sprijinul administrației publice locale - a peste 172.000 afişe, 
broşuri şi pliante).

În raport cu anul 2009, se constată o creştere cu 26% a acțiuni de 
intervenție şi răspuns la solicitările cetățenilor şi producerea unor situații 
de urgență, în medie 508 pe zi, dintr-un total de 185.399 acțiuni. Această 
creştere trebuie pusă pe seama operaționalizării în tot mai multe județe a 
serviciilor mobile de urgență, reanimare şi descarcerare, creşterea regăsindu-se  
în numărul mai mare de solicitări pentru acordarea prim-ajutorului medical 
calificat.

Astfel, sunt operaționalizate în prezent serviciilor mobile de urgență, 
reanimare şi descarcerare la nivelul a 5 inspectorate pentru situații de urgență, 
cu 193 de echipaje, dispuse în 35 de județe.

un evenimentul major al anului 2010, cu un impact sever asupra vieții, 
sănătății şi bunurilor materiale ale populației, prin durată, violență de 
manifestare şi efectele produse l-au constituit inundațiile înregistrate în lunile 
iunie şi iulie. 481 de localități, din 37 de județe, au fost afectate, la care se 
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adaugă 92 de localități în care au fost afectate terenurile agricole extravilane 
aparținând unităților administrativ teritoriale ale acestora. Gradul de pericol 
pentru populație a impus evacuarea a 19.997 persoane în localități din 20 
de județe şi declararea stării de alertă în 37 de localități din județele iaşi (6), 
ialomița (3), neamț (8), suceava (12) şi tulcea (8).

pe timpul celor 185.399 acțiuni de intervenție au fost salvate 5.076 
persoane (3.881 adulți şi 1.195 copii) şi protejate bunuri în valoare de peste 
2 miliarde lei. de asemenea, au fost salvate 12.245 animale şi 43.416 păsări.

Analiza tuturor indicatorilor indică fără putință de tăgadă că, reforma în 
domeniul managementului situațiilor de urgență generată, declanşată în 
plan normativ începând cu anii 2000 şi urmată de implementarea acestora 
şi reorganizarea structurilor de specialitate a fost una de succes. În prezent, 
românia are unul din cele mai moderne şi complete legislații privind situațiile 
de urgență. structurile implicate în managementul situațiilor de urgență 
au o capacitate administrativă consolidată, capabile să răspundă în mod 
eficient diferitelor riscuri de dezastre. Acestor aspecte li se adaugă nivelul 
performant al dotărilor tehnice, dotare realizată şi prin implementarea unor 
proiecte cu finanțare europeană, precum cele derulate pe regiuni de dezvoltare 
în cadrul programului Operațional regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – 
„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție 3.3 – 
Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții 
în situații de urgență.

6. analiză privind constituirea, dotarea, încadrarea şi activitatea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

potrivit OmAi 718/2005 pentru aprobarea criteriilor de performanță 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situații 
de urgență22, serviciile voluntare se clasifică în funcție de numărul de locuitori, 
precum şi de numărul şi de dotarea echipajelor/grupelor de intervenție cu 
autospeciale sau cu alte mijloace de intervenție, astfel:

a)  serviciu de categoria i - având numai compartiment sau specialişti 
de prevenire şi/sau echipe specializate de intervenție, indiferent de 
numărul de locuitori;

b)  serviciu de categoria a ii-a - având numai echipaje/grupe de intervenție 
care încadrează autospeciale şi/sau utilaje mobile de intervenție, altele 
decât cele pentru lucrul cu apă şi spumă, în funcție de riscul existent, 
indiferent de numărul de locuitori;

c)  serviciu de categoria a iii-a - având cel puțin un echipaj/o grupă de 
intervenție la motopompă sau la alt utilaj mobil pentru lucrul cu apă şi 
spumă, în localitățile cu maximum 500 de locuitori;

d)  serviciu de categoria a iV-a - având un echipaj/o grupă de intervenție 
la o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă, în localitățile cu o 
populație cuprinsă între 501-10.000 de locuitori;

22 publicat în m. Of., partea i, nr. 636 din 20 iulie 2005. 
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e)  serviciu de categoria a V-a - având două sau mai multe echipaje/grupe 
de intervenție la două sau mai multe autospeciale pentru lucrul cu apă 
şi spumă, în localitățile cu peste 10.000 de locuitori.

serviciile voluntare se încadrează cu personal angajat şi/sau cu personal 
voluntar. Analiza documentelor de încadrare evidențiază că în foarte multe 
situații condițiile de încadrare a personalului voluntar nu respectă dispozițiile 
legale prin depăşirea limitei de vârstă ori prin inexistența documentelor 
care să ateste pregătirea în specializarea pentru care se încheie contractul 
de voluntariat. de asemenea, se constată multiple situații în care numărul 
contractelor de voluntariat nu corespunde cu numărul total de personal 
prevăzut în hotărârile consiliilor locale de înființare a serviciului ori nu respectă 
formularul legal. O altă deficiență rezidă în faptul neaprobării în structura 
organizatorică a funcției de şef serviciu, aspect care determină imposibilitatea 
angajării unei persoane în funcția de şef serviciu public voluntar pentru situații 
de urgență, atribuțiile aferente acestui post fiind stabilite prin dispoziții ale 
primarilor, prin cumul, în sarcina unor funcționari din aparatul de specialitate 
al primarului. În acelaşi registru al personalului serviciilor publice voluntare 
pentru situații de urgență se mai identifică şi alte deficiențe precum lipsa 
documentelor care să ateste starea de sănătate a personalului serviciului.

În ce priveşte dotarea acestor servicii, ea poate fi apreciată ca precară, de 
cele mai multe ori fiind limitată la autospeciale scoase din uz de către serviciile 
publice profesioniste, cauza acestei situații fiind nealocarea de resurse financiare 
acestui scop de către consiliile locale, de cele mai multe ori datorită fondurilor 
insuficiente ale bugetelor locale. din acest considerent, dotarea serviciilor 
voluntare va trebui să facă la rândul său obiectul unei strategii naționale.

Activitatea desfăşurată de serviciile publice voluntare pentru situații de 
urgență este marcată de carențe, datorită lipsei personalului de specialitate 
ori a superficialității şi fluctuației personalului încadrat şi, uneori, şi datorită 
lipsei de interes din partea primarilor. se constată deficiențe în activități 
precum: întocmirea graficelor de control, a graficelor de informare publică 
(care trebuie aprobate de primari) executarea controalelor la gospodăriile 
populației, planificarea exercițiilor şi aplicațiilor şi evidența participării şi a 
calificativelor, întocmirea planurilor de pregătire profesională obligatorii, 
întocmirea registrelor istorice şi a programelor de măsuri în vederea acordării 
asistenței pentru prevenirea situațiilor de urgență la gospodăriile populației, a 
planurilor de asistență tehnică la autospeciale şi utilaje de intervenție. În multe 
situații nu se regăsesc documente care să ateste îndeplinirea de către primari 
a obligației de desfăşurare a activităților de informare şi educație antiincendiu 
a populației ori analiza anuală privind dotarea cu mijloace tehnice conform 
normelor în vigoare.

situațiile identificate şi descrise relevă fațeta nevăzută şi prea puțin 
discutată a efectelor descentralizării, atunci când capacitatea administrativă 
de gestionare a sarcinilor descentralizate este diluată, din condiții obiective 
– lipsa resurselor umane sau financiar, dar şi de condiții subiective, ce țin de 
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nivelul de pregătire şi interesul, în unele situații dezinteresul, manifestat de 
către persoanele alese în funcții de demnitate publică la nivel local.

ca în orice situație în care se doreşte realizarea unei analize complete şi 
constructive, simpla identificare a unor deficiențe în activitatea administrației 
publice nu este suficientă, fiind necesară şi formularea de propuneri de 
remediere a acestora.

dintre posibilele propuneri care pot avea efecte de remediere a 
deficiențelor constate cele mai importante ar fii:

a) inițierea unui cadru legislativ coerent şi unitar privind voluntariatul în 
situații de urgență;

b)  armonizarea actelor normative privind criteriile de încadrare a 
personalului de specialitate (inspector de protecție civilă, cadru tehnic 
cu atribuții în domeniul p.s.i., şef s.V.s.u);

c)  alocarea de la bugetul de stat de resurse financiare către administrația 
locală, destinate implementării tuturor criteriilor care există în legislația 
actuală privind managementul situațiilor de urgență;

d)  stimularea autorităților administrației publice locale în sensul inițierii, 
inclusiv prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, de 
programe de dezvoltare instituțională cu tematică specifică situațiilor 
de urgență cu finanțare externă;

e)  identificarea şi implementarea unor măsurilor de creştere a capacității 
administrative a autorităților administrației publice locale, atât în 
domeniul situațiilor de urgență cât şi în alte domenii în care s-a început 
ori se intenționează declanşarea unui proces de descentralizare, în 
caz contrar standardele de cost şi de calitate în furnizarea serviciilor 
publice şi de utilitate publică descentralizate nu vor putea fi atinse şi 
îndeplinite.
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Regionalism şi regionalizare în europa  
– modele şi tendinţe actuale

Conf.univ.dr. Daiana maura VEsmAŞ
Facultatea de Drept/Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

1. Regiune, regionalism şi regionalizare în europa

conceptul de regiune nu este străin de evoluția istorică a statului în 
general. Ea a cunoscut multiple înțelesuri în decursul timpului ceea ce face 
ca reglementarea sa juridică să fie variată şi extrem de diversă chiar şi în zilele 
noastre. tentativele de a da o definiție comună în cadrul comunităților şi 
uniunii Europene, al consiliului Europei sau a Adunării regiunilor Europei au 
eşuat. nici doctrina nu a reuşit să se pună de acord, definițiile fiind de aceeaşi 
natură, pur descriptivă. inexistența unei definiții formale, oficiale la nivel 
european şi internațional se datorează şi faptului că experiențele statelor în 
materie de regionalizare sunt diferite, ținând cont de specificitățile locale şi de 
cerințele populației care se găseşte pe diferite teritorii. Astfel, există state care 
nu recunosc regiunilor calitatea de eşalon de guvernare şi state care fac diverse 
distincții în ceea ce priveşte natura şi funcțiile regiunilor.

Analizând documentele internaționale putem identifica două concepții 
diferite în definirea conceptului de regiune dar, amândouă, ne apar ca având un 
caracter oarecum neadaptat. regăsim astfel o primă concepție, pur descriptivă, 
în care regiunea este entitatea situată la nivelul imediat inferior statului central, 
beneficiind de reprezentare politică asigurată de existenţa unui consiliu ales sau, 
în lipsa acestuia, prin existenţa unei asociaţii sau organism constituit la nivelul 
regiunii de către colectivităţile situate la un nivel inferior. Această definiție care 
reiese din statutul Adunării regiunilor Europei este susceptibilă să se aplice 
însă la instituții eterogene (landurile germane, provinciile olandeze, regiunile 
franceze, consiliile unitare ale Angliei etc.) astfel încât utilitatea ei nu mai apare 
ca evidentă. Ea exclude regiunile administrative, în timp ce nici o prevedere 
internaţională din sistemul Consiliului Europei sau al Uniunii Europene nu impune 
statelor membre un anumit tip de organizare teritorială. cealaltă concepție 
încearcă să dea o definiție normativă care ar putea determina statele membre 
să o adopte. Aceasta a fost opțiunea parlamentului European atunci când a 
adoptat carta comunitară a regionalizării: aceasta expune o concepție în 
acelaşi timp geografică şi instituțională a regiunii care corespunde de fapt unei 
extrapolări a experienței spaniole. Această cartă, adoptată într-o perioadă în 
care maastricht şi implicit noțiunea de uniune politică a Europei şi de guvernare 
europeană la diferite niveluri abia se conturau la orizont, înțelege prin regiune 
acel teritoriu care constituie, din punct de vedere geografic, o entitate clară sau 
o grupare similară de teritorii unde există continuitate şi a cărei populaţie posedă 
anumite trăsături comune şi dorinţa de a păstra specificul identităţii sale şi să o 
dezvolte în scopul stimulării progresului cultural, social şi economic.
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majoritatea autorilor admit că regiunea implică anumiți factori geografici, 
de apropiere şi vecinătate (Hurrel, 1995) şi interdependență mutuală (nye, 
1965). Alți autori adaugă un anumit grad de omogenitate culturală (russet, 
1967) ori conjuncția dintre relațiile culturale ale unor grupuri de populație 
cu o anumită arie geografică (Gilbert, 1988), un anumit grad de conştiință 
colectivă (deutsch, 1957). spre exemplu, potrivit lui puhle (1999) regiunea 
poate fi definită ca orice teritoriu care este mai restrâns decât un stat dar mai 
mare decât o colectivitate locală ori district. În înțelesul istoric clasic, regiunea 
vizează teritorii care au avut un timp mai îndelungat o organizare politica 
sau administrativă si/sau teritorială proprie (provinciile franceze, lombardia, 
catalunia, ţara Galilor etc.). În acelaşi timp regiunile pot fi create artificial 
aşa cum a fost cazul în cadrul reformelor regionale din Franța concepute în 
conformitate cu standardele nuts ale uniunii Europene. Aceasta înseamnă 
că o parte a autorității statale poate fi regionalizata printr-o decizie statala 
formala unilaterală dar există în orice stat regiuni tradiționale care au o 
identitate regională proprie, respectiv coeziune teritorială, tradiții şi istorie 
comune, experiențe administrative şi culturale distincte şi distinctive, limba 
sau dialecte lingvistice proprii iar acestea nu pot fi ignorate de nici o reformă 
statală în procesul de regionalizare. regiunile au mai fost definite geografic, 
etnic, economic sau chiar statistic dar în pofida acestei diversități există o idee 
ce revine mereu în centrul acestor definiții şi anume aceea că oricărei regiuni îi 
este caracteristică o anumită identitate regională indiferent dacă referirile se 
fac la nivelul sub-statal ori trans-statal.

doctrina de specialitate subliniază, de asemenea că în general, regiunile 
cu un statut bine conturat au precedat formarea statelor naționale unitare şi 
că cele mai multe dintre statele europene mari, puternice, au asimilat fostele 
regiuni şi teritorii cu statut substatal transformându-le în cadre administrativ 
teritoriale componente ale procesului de guvernare cu conservarea identității 
şi tradițiilor lor istorice şi culturale. În aceste state, diviziunile teritoriale au 
devenit competitori puternici în procesul politic de guvernare în timp ce, în 
statele în care subdiviziunile teritoriale au fost trasate sau definite politic de 
sus, identitatea lor culturală a rămas foarte subțire iar identitatea regională nu 
s-a dezvoltat ca un factor de competiție şi comparație în raport cu identitatea 
națională construită de statul modern. cele două modalități de structurare a 
distribuției puterii guvernamentale definesc tipul de construcție administrativ-
teritorială internă a fiecărui stat. Au fost evidențiate astfel, în literatura de 
specialitate, două tipuri de construcții administrativ-teritorial statale: unul în 
care structurile politice se bazează pe reguli indirecte depinzând de structuri 
care mediază între indivizi şi stat şi care creează unități politico-culturale 
puternice şi altul în care statul guvernează prin reguli directe şi creează exclusiv 
structuri administrativ birocratice teritoriale.

În pofida diversității de opinii regiunea trebuie înţeleasă în primul rând, 
în opinia noastră, ca o entitate subnaţională. de modul în care regiunea este 
definită la nivel constituțional statal depinde indiscutabil modul în care acea 
regiune va evolua. Experiența istorico-statală ne arată că puterea politică 
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poate desființa regiuni istorice bine consolidate din punct de vedere identitar 
aşa cum poate şi crea construcții regionale artificiale create de tehnocrați. În 
acelaşi timp aceeaşi istorie ne arată că sentimentele de apartenență, identitate 
şi coerență regională nu apar decât atunci când există o istorie şi o tradiție 
regională preexistentă dar şi că ele pot evolua spre o mobilizare politică de 
natură să creeze uneori probleme destul de serioase în construcția statală.

În ceea ce priveşte conceptele de regionalism şi regionalizare, unii autori 
folosesc termenul de regionalism în dublu sens: privit ca o mişcare de sus în 
jos şi astfel definesc regionalizarea şi privit ca o mişcare de jos în sus prin care 
se defineşte conceptul de regionalism. Regionalismul, privit ca o mişcare de 
jos în sus, în care regiunea este percepută de către oamenii care o locuiesc ca 
un teritoriu omogen, reprezintă conştientizarea intereselor comune şi aspirația 
lor de a participa la gestionarea acestor interese. În acest sens se poate vorbi 
despre o identitate sau o conştiință regională care apreciază că statul este 
prea îndepărtat, prea mare şi de aceea incapabil de a le rezolva problemele 
proprii, specifice. În acest sens regionalismul corespunde unei dorințe profunde 
a colectivităților locale de a fi responsabile de rezolvarea problemelor care le 
privesc direct. termenul de regionalism se referă la o ideologie şi la o mişcare 
politică ce propovăduieşte un mai mare control al regiunilor asupra afacerilor 
politice, economice şi sociale ale statului, de obicei prin instituirea unor 
instituții politice şi administrative având prerogative de ordin reglementar.

Regionalizarea, presupune o abordare de sus în jos şi vizează alte scopuri 
şi mijloace de punere în aplicare a acestora decât identitatea culturală 
a comunităților locale. ca răspuns la mişcarea regională statul poate să 
recunoască o identitate regională, regiunea fiind percepută ca un teritoriu 
considerat omogen de către stat şi poate lua măsurile necesare pentru ca 
regiunile să poată participa la gestionarea propriilor afaceri.

punctul de plecare al regionalizării îl constituie dezechilibrele regionale, în 
fapt conştientizarea acestora. Această conştientizare este urmată de intervenția 
structurilor guvernamentale naționale sau a unor entități suprastatale care 
au ca scop descentralizarea la nivel regional a unor activități sau competențe 
aflate anterior la nivel central. Avem de a face, în acest caz, cu acte de voință şi 
de decizie politico-statală centrale.

Aşa cum arată harta politică contemporană a Europei, regionalizarea se 
poate manifesta atât pe plan național cât şi pe plan internațional. În ceea ce 
priveşte regionalismul, fie că se manifestă în interiorul granițelor unei țări sau 
transfrontalier el reprezintă dinamica actuală şi viitoare a Europei, motiv pentru 
care orice proiect de regionalizare ar trebui să îl aibă în vedere. regionalizarea 
este un proces prin care se operează construcția unei capacități de acțiune 
autonome având drept obiectiv promovarea unui teritoriu infranațional dar 
supralocal prin mobilizarea resurselor şi mijloacelor economice sau, în funcție 
de caz, a resorturilor identitare a solidarităților locale, cât şi prin dezvoltarea 
potențialului acestora. Acest proces se poate opera pornind de la instituții 
preexistente sau de la un nou decupaj teritorial destinat să răspundă mai bine 
acestor obiective. El este întotdeauna condiționat de constrângerile pe care le 
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exercită cadrul politic. În doctrină (corneliu liviu popescu, 2002), fenomenului 
regionalizării i se conferă trei sensuri: pseudo-regionalizarea, înțeleasă ca formă 
de deconcentrare a administrației statale la nivel teritorial, regionalizarea 
administrativă, care funcționează la un nivel de putere intermediar între nivelul 
de bază dat de comune, oraşe, județe, departamente etc. şi nivelul național 
reprezentat de stat şi super-regionalizarea politică, aflată la jumătatea drumului 
între regionalizare şi federalizare.

Între regionalism şi regionalizare există o interacţiune inevitabilă. 
regionalizarea urmăreşte de cele mai multe ori reducerea dezechilibrelor 
economice şi o dezvoltare armonioasă a întregului teritoriu național în timp 
ce regionalismul impune puterea de decizie a regiunii în ceea ce priveşte 
afacerile de interes regional şi afirmarea identității proprii. nevoilor regiunii li 
se răspunde printr-o politică de stat care, la rândul ei, are repercusiuni asupra 
sentimentului regional şi antrenează reacții ale regiunii. nu întotdeauna 
regionalizarea răspunde şi se mulează pe cerințele regionalismului dar, în special 
în Europa contemporană, regionalismul a devenit un concept tot mai larg 
acceptat atât ca o formă de descentralizare care întăreşte şi democratizează 
puterea statală cât şi pentru îmbunătățirea formelor instituționalizate de 
cooperare internațională. se poate afirma că există o evoluție a regionalismului 
pe plan european care dintr-o mişcare a devenit o activitate normalizată şi 
instituționalizată la nivel intra/trans şi - suprastatal. Evoluția procesului de 
regionalizare a fost marcată de numeroase reforme statale structurale la 
nivelul statelor europene.

2. Modele de regionalizare în europa secolului 20

neîndoielnic, Europa ocupă un rol central în cercetările şi proiectele privind 
regiunile, regionalismul şi procesele de regionalizare. Această realitate este 
legată de realitățile istorice concrete care s-au produs în evoluția culturală, 
politică şi juridică a statelor europene în perioada modernă şi contemporană. 
de aceea Europa poate fi considerată nu numai locul de naştere pentru 
fenomenul şi doctrina naționalismului dar şi pentru regionalism. cu toate 
acestea discursul ştiințific este de cele mai multe ori marcat, aşa cum s-a 
arătat deja, de ambivalență şi diversitate. crearea, evoluția şi modelul 
actual al uniunii europene ne prezintă astăzi o Europă în care problematica 
regională depăşeşte granițele competenței statale interne şi se integrează în 
problematica de politică internă a uniunii circumscrisă în această materie de 
principiul subsidiarității şi cel al recunoaşterii pentru regiuni a dreptului propriu 
de reprezentare la nivelul comitetului regiunilor şi la nivelul consiliului Europei. 
cu toate acestea, regiunile intrastatale europene nu se bucură de un statut 
unitar. Ele dispun, în funcție de structura statelor şi de gradul de descentralizare 
internă de competențe diferite care lasă să se întrevadă patru tipuri diferite de 
state: state unitare cu un grad de regionalizare redus, regiunile având un statut 
legal dar nu şi constituțional (danemarca, Grecia, regatul unit, irlanda etc.) 
state unitare regionalizate care dispun de regiuni cu un statut constituțional 
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conturat şi definit (Olanda, portugalia, Franța etc.), state regionale în care 
gradul de autonomie recunoscut pentru regiuni este garantat constituțional 
şi include anumite puteri legislative (italia, spania) şi state de tip federal în 
care statele federate se bucură de cea mai largă autonomie politico-juridică şi 
administrativă (r.F. Germania, Austria, belgia etc.).

principiul reprezentării democratice şi al recunoaşterii existenței şi 
reprezentării intereselor proprii pare că îşi deplasează centrul de greutate spre 
nivelul regional1 întrucât în toate statele europene există, cu excepția Greciei, 
adunări regionale alese democratic chiar dacă asupra lor statele centrale dispun 
de anumite puteri de control (de ex. instituția prefectului în Franța). problematică 
rămâne însă dependența multor regiuni europene de alocațiile de la bugete 
publice centrale ceea ce, de cele mai multe ori, îngreunează spațiul de manevră 
al regiunilor. un exemplu relevant în acest sens îl reprezintă regatul unit care, 
deşi a construit o rețea consistentă de administrații locale dispune de puternice 
pârghii de influență prin politica de alocare a resurselor către acestea.2

doctrina occidentală contemporană identifică unele tendințe comune 
în regionalizarea statelor europene potrivit cărora regionalizarea începe să se 
contureze şi în statele tradițional centralizate ale Europei, pe baza modalităților 
sporite de promovare şi gestionare a unei politici economice proprii la nivel 
regional, politică tolerată şi susținută de uniunea Europeană, tendință care este 
de natură să scurteze de jos în sus puterea tradițională a statului național şi să 
dizolve mentalitatea tradițională limitată la granițele statale. cu toate acestea este 
încă iluzoriu de imaginat o Europă fără frontiere statale întrucât identitățile statale 
sunt se manifestă încă foarte puternic iar instituția decizională centrală a uniunii 
Europene, consiliul, este compusă încă de reprezentanții statelor membre3.

• Modelul regionalismului constituţional – R.F. Germania
republica Federală Germania are o tradiție regională îndelungată care însă 

a fost şi ea întreruptă în timpul regimului nazist. după cel de al doilea război 
mondial, structurile federale au fost treptat restabilite pe baza suportului 
forțelor aliate cu scopul de a preveni orice posibilitate de reîntoarcere la un 
regim autoritar dar şi pentru a preîntâmpina orice aspirații politice ale unor noi 
state. legea fundamentală (Grundgesetz) din 1949 instituie Germania ca stat 
federal compus din Laender din zona de ocupație a forțelor aliate cu excepția 
regiunii saarland care a rămas sub suveranitate franceză până în anul 1956. 
imediat după adoptarea constituției, uniunea sovietică proclamă republica 
democrată Germană ca stat unitar centralizat, desființând toate landurile 

1 Al. Wegener şi u. Arbeit, Regionalisierungstendenzen in europaeischen Staaten, 
bertelsmann, 2006, p. 47.

2 A se vedea în acest sens: u. bullmann, d. Eissel, Europa der Regionen – Entwicklung 
und Perspektiven, în Aus politik und Zeitgeschichte nr. 10-11/1993, pp. 13 şi urm.; F. davidson, 
Integration and Disintegration: A political Geography of the European Union, în Journal of 
Geography nr. 2, 1997, pp. 74 şi urm.

3 Al. Wegener, op. cit., p. 48.
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preexistente.4 republica Federală Germania, are astăzi, după reunificare, trei 
nivele administrative: nivelul central, nivelul regional (federal) cu 16 landuri 
(regiuni) şi nivelul local (al municipalităților). toate regiunile au un statut 
federal, cu uni nivel independent legislativ, executiv şi judiciar iar raporturile 
dintre federație şi laender sunt reglementate constituțional prin legea federală 
fundamentală (Grundgesetz).

În opinia noastră, statul federal este adesea perceput printr-o serie de idei 
false, preconcepute, care constituie un obstacol în înțelegerea raporturilor pe 
care acesta le are cu regionalizarea. statul federal este deseori considerat ca 
fiind opus statului-națiune şi este prezentat drept un răspuns la regionalism 
pentru că el permite concilierea uniunii federale dar cu respectarea 
particularităților locale. El este de asemenea înțeles ca fiind tipul de stat 
caracterizat printr-o descentralizare sporită, funcționând însă pe principiul 
garantării autonomiei unităților care îl compun. Federalismul are, în fapt, 
raporturi complexe cu regionalizarea şi regionalismul şi se deosebeşte de 
regionalismul politic prin aceea că implică egalitatea în drepturi şi obligații 
a statelor membre în timp ce regionalizarea politică de tipul celei din scoția 
sau spania sau chiar din românia într-o anumită etapă istorică, presupune, în 
general, asimetria instituțiilor şi competențelor. regionalizarea politică este, 
în opinia noastră, mult mai periculoasă, întrucât poate conduce la tensiuni 
interne mult mai puternice decât orice organizare federală. statul federal 
nu se opune statului-națiune în timp ce regionalizarea politică o face. În 
anumite contexte istorice statul federal reprezintă chiar un model de integrare 
națională. nu se poate nega faptul că Germania reprezintă o națiune deşi 
organizarea ei politică admite anumite concepții despre suveranitate diferite 
de cele instituite în Anglia sau Franța. un stat federal poate fi afectat mai greu 
de regionalism sau de regionalizare decât un stat unitar. În belgia, de exemplu, 
regionalismul este cel care a condus la federalizarea statului în scopul de a 
mări autonomia unităților teritoriale componente dar federalizarea a fost o 
soluție de integrare, de recunoaştere a identităților regionale şi nu un moment 
de dezintegrare statală.

• Modelul regionalismului accentuat – Italia
după o perioadă mai îndelungată de centralizare sub regimul mussollini, 

în italia a fost adoptată o nouă constituție în anul 1947 care a recunoscut 
dorința de descentralizare administrativă, protecția autonomiei locale şi 
delegarea de autoritate. potrivit noii constituții, în italia au fost înființate 
14 regiuni cu statut autonom având fiecare autorități şi funcțiuni specifice 
recunoscute constituțional care au reuşit să reducă pericolul unor mişcări 
separatiste cu care s-a confruntat italia: Alto Adige, Val-dAosta şi Istria. În 
pofida entuziasmului inițial implementarea politicilor regionale şi rezultatele 
lor au fost destul de modeste datorită, în principal, lipsei de susținere 
financiară, confuziunii competențelor cu guvernul central, rezistența politică 

4 p. deyon, Regionalisme set regions dans l Europe des quinze, Editions locales de France, 
bruylant, 1997, p. 32.
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la descentralizare din partea opoziției, mentalității centraliste etc. toate aceste 
fenomene au impus o a doua fază a regionalizării care a început în anul 1970 în 
care regiunilor li s-a conferit o competență sporită în sfera serviciilor sociale, 
planificării şi dezvoltării economice regionale. Alături de beneficiile regionale 
directe, reforma a adus după sine o modernizare legislativă şi administrativă 
precum şi o întărire a democrației.5 reforma a adus italiei o nouă regiune, a 
cincisprezecea: Friuli Venezia Giulia. cea mai importantă fază în procesul de 
descentralizare s-a înregistrat în anul 1997 odată cu implementarea reformei 
Bassanini întemeiată pe principiul subsidiarității. Această reformă a transferat 
noi competențe la nivel regional: planificarea rurală, protecția mediului, 
construcția de drumuri regionale, formarea profesională şi a crescut autonomia 
financiară prin reglementarea unor venituri din instituirea de taxe regionale. 
modificări radicale în structura regională instituțională au fost făcute în anul 
2008 cînd consiliul de miniştri a instituit federalismul fiscal. legea de fiscalizare 
federală a definit criteriile şi termenele atribuirii autonomiei financiare pentru 
regiuni. Astăzi italia este structurată pe 4 nivele administrative: nivelul central, 
regional, provincial şi al municipalităților. statul unitar este divizat în 20 de 
regiuni dintre care 15 au statut regular şi 5 au un statut special (Friuli Venetia 
Giulia, sardinia, sicilia, trentino-Alto Adige, Valle dAosta). Există şi 2 provincii 
autonome: bolzano şi trento.

• Modelul regionalismului descentralizat – Franţa
Franța reprezintă modelul tipic al statului național unitar centralizat 

cu rădăcini ale structurii centraliste mergând până în evul mediu. Existența 
sub-diviziunilor teritoriale este caracterizată unanim de doctrină ca fiind 
desconcentrată.6 desconcentrarea este înțeleasă ca transfer al unor atribuții 
administrative de către stat către structuri teritoriale aflate în raporturi de 
ierarhie cu structurile administrative centrale7. teritoriul Franței a fost rezultatul 
expansiunii medievale a dinastiei franceze motiv pentru care harta Franței de 
dinainte de revoluția din 1979 nu arăta mult diferit față de cum arată astăzi. 
În sec. 18 au fost realizate cel puțin 4 descentralizări administrative, judiciare 
şi fiscale care însă nu s-au suprapus din punct de vedere teritorial motiv 
pentru care concluzia potrivit căreia noile structuri administrative au înlocuit 
actualele provincii este eronată.8 regionalizarea în Franța a fost pentru prima 
dată acceptată şi implementată în timpul celui de al doilea război mondial de 
către regimul de la Vichi dar nu ca o măsură de descentralizare ci mai degrabă 
ca o deconcentrare de natură a spori controlul asupra periferiei. cu toate 
acestea regiunile franceze au experimentat o dezvoltare semnificativă în a doua 
jumătate a secolului 20, bazată pe modelul descentralizării administrative. 
Franța, spre deosebire de românia, este însă un stat cu puternice tradiții 

5 s. cassese, l. torchia, The Meso Level in Italy, în sharpe l.J, the rise of meso government 
in Europe, sAGE publications, londra, 1993, p. 27.

6 F.J. schrijver, Regionalism after Regionalisation – Spain, France and the United Kingdom, 
universitatt dan Amsterdam, Amsterdam, 2006, p. 171.

7 Idem, p. 172.
8 Idem, p. 171.
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unitare. cu toate acestea, constituția Franței din 1958 deşi declară caracterul 
indivizibil al statului permite două nivele de descentralizare: nivelul teritorial 
şi nivelul statal. prin intermediul descentralizării constituția a prefigurat 
noi categorii precum: districte, consorții municipale voluntare şi comunități 
urbane. devoluția statală a creat conceptul districtelor administrative de stat 
care nu aveau statutul de entități teritoriale autonome din punct de vedere 
legal şi financiar. Ele erau conduse de un prefect ca reprezentant al guvernului 
central.

procesul de regionalizare a fost acceptat abia după mai bine de 20 de 
ani în contextul întrepătrunderii mai puternice dintre rațiunile economice şi 
politice care au condus la recunoaşterea specificității unor regiuni precum spre 
exemplu bretagne recunoscută pentru activitățile sale agricole. În procesul 
de regionalizare francez autoritățile locale au jucat rolul cheie. În decursul 
anilor 80, acestea au influențat mai multe reforme regionale cu scopul de a-şi 
stimula şi promova mai bine propria dezvoltare economică. ultima reformă 
constituțională din anul 2003 a recunoscut regiunilor autonomia teritorială 
cu deplină capacitate administrativă. Astăzi, Franța este divizată în 22 de 
regiuni pe propriul teritoriu şi 4 regiuni de peste mări (Guadeloupe, Guyane, 
martinique şi reunion).

• Modelul regionalismului administrativ – Norvegia şi statele scandinave
norvegia şi alte state scandinave (suedia şi danemarca) au o tradiție 

îndelungată a autorităților locale puternice şi autonome fără existența unui 
nivel regional. Această situație a fost menținută pentru mai mult de 150 de ani 
până în anii 90. Autonomiile locale au fost reformate într-un proces în două 
faze: în prima fază reforma a vizat descreşterea numărului de municipalități şi 
atribuirea în sarcina acestora a noi sarcini şi responsabilități administrative iar, 
în a doua fază, au fost reformate aşa numitele districte.

după epuizarea primei faze norvegia a avut 19 districte şi 430 de 
municipalități. Fiecare district este reprezentat de agenți a guvernului central 
şi reprezentați regionali aleşi direct. Aceste autorități au propria autonomie, 
propriul buget şi dreptul de a colecta taxe ceea ce a constituit principalul 
element pentru inițierea reformelor din 1964. scopul reformei a fost aşadar 
acela de a separa cele două funcții ale districtului dar şi de a distribui sarcini, 
funcțiuni şi finanțe publice la 3 nivele de administrare: central, districtual şi 
municipal. Faza a doua a reformei a fost implementată începând cu mijlocul 
anilor 70 şi a urmărit trei obiective principale ale reformei: descentralizarea, 
democratizarea şi eficientizarea administrației. reforma a avut rezultate 
pozitive concretizate în servicii de mai bună calitate pentru populație. Exemplul 
norvegiei arată că descentralizarea a fost concepută cu scopul primar de a 
creşte calitatea vieții şi bunăstarea cetățenilor. În al doilea rând una din 
caracteristicile cele mai importante ale regionalizării în norvegia şi în alte state 
scandinave este aceea că districtele au dobândit o mai mare independență în 
raport cu nivelul central.
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• Cazul special al Spaniei
spania nu a cunoscut un model dominant de regionalizare precum 

Germania, italia; Franța sau norvegia dar are o tradiție regională puternică. În 
secolul 18 elita politică spaniolă a urmărit implementarea modelului francez 
de centralizare administrativă. Ocupația napoleoneană şi apoi războiul de 
independență de la începutul secolului 19 au constituit repere istorice pentru 
începutul procesului de creare a statului spaniol modern. protestele populare 
împotriva lui napoleon şi războiul de independență au cuprins întreaga 
peninsulă iberică confirmând însă unitatea spaniei şi creând condiții pentru 
modernizare. În mod paradoxal, mişcarea de desprindere de sub ocupația 
franceză a fost urmată de copierea modelului structural statal al Franței iar 
arhitecții statului liberal spaniol au declarat şi urmat idealurile iacobiniene 
ale revoluției franceza: centralizarea birocratică, omogenitatea culturală, 
standardizarea, desconcentrarea ierarhică uniformă.9 regiunile istorice au 
fost abolite şi înlocuite cu 49 de provincii amintind de departamentele 
franceze. sistemul juridic a fost uniformizat şi în fiecare provincie numit câte 
un guvernator civil ca reprezentant al guvernului central, similar prefectului 
în Franța. ideea regionalizării a fost promovată în principal de naționalişti 
şi secesionişti dorind să sublinieze nevoia de independență a unor teritorii 
spaniole speciale. Înainte de începutul celui de al doilea război mondial, 
în ziua proclamării celei de a 2-a republici, naționaliştii catalani au declarat 
independența republicii catalunia în cadrul confederației iberice care nu au 
fost niciodată atinse întrucât, după negocieri, catalunia şi-a câştigat statutul 
autonom. Galicia şi ţara bascilor au dobândit acelaşi statut după câțiva ani. 
chestiunea autonomiei regionale a generat numeroase controverse care au 
contribuit şi ele la polarizarea politică şi izbucnirea războiului civil care a pus 
capăt celei de a doua republici spaniole şi a nivelat calea instituirii regimului 
lui Franco. potrivit lui moreno: două au fost fixațiile patologice ale dictaturii lui 
Franco – anticomunismul şi antiseparatismul10. unitatea națională a devenit 
o obsesie a regimului francist iar caracteristica fundamentală a fost decizia 
fermă de a eradica identitatea regională prin prohibiție brutală. cu toate 
acestea centralizarea autoritară şi interzicerea exprimării regionale nu numai 
că nu a dus la o diminuarea a diversității lingvistice şi culturale dar a condus la 
revitalizarea şi întinderea regionalismului.11 după 40 de ani, constituția spaniei 
a creat regiunile ca şi comunități autonome în spania. potrivit acestea există la 
nivelul statului 3 nivele de administrație: nivelul central, nivelul regional şi al 
comunităților regionale autonome şi nivelul local. spania este divizată astăzi în 
17 regiuni: Andaluzia, Aragon, Asturias, insulele baleare, bascia, insulele canare, 
cantabria, castilia şi leon, castilia la mancha, catalunia, Extremandura, 
Galicia, la rioja, regiunea madrid, mursia, navara şi Valencia. Autoritățile 
locale cuprind 50 de provincii şi peste 8000 de municipalități. Fiecare regiune 
spaniolă dispune de propria sa adunare reprezentativă cunoscută ca parlament 

9 l. moreno, The Federalization of Spain, Frank Cass: Londra, 2001, pp. 44-45.
10 Idem, p. 56.
11 Idem, p. 57.



222

autonom. parlamentul alege preşedintele de regiune, recunoscut de regele 
spaniei care procedează apoi la formarea guvernului central. parlamentele 
regionale decid asupra problemelor de interes regional ca şi asupra problemelor 
transferate de către guvernul central: planificare şi urbanism, lucrări publice, 
infrastructuri de transport, porturi şi aeroporturi care nu sunt considerate 
de interes național, agricultură, silvicultură, mediu, pescuit, dezvoltarea 
economică, patrimoniul cultural, turism, sport, protecție socială, sănătate.

Aşa cum rezultă din analiza succintă de mai sus, drumul regional al 
statelor europene nu a fost unul facil. cu toate că regiuni istorice în cadrul 
statelor au existat de foarte mult timp (lombardia, catalunia, tara Galilor,  
baden-Wuertemberg, bretagne sau Franconia) conceptul central statal bazat 
pe o viziune centralistă şi ierarhică asupra relațiilor dintre statul central şi 
regiuni a dominat politica teritorială a statelor naționale europene până în 
secolul 20. O deviere semnificativă de la centralism a putut fi observată abia în 
anii 60 când mişcarea regionalistă, manifestă însă pe tot parcursul deceniilor 
anterioare, a dobândit suport politic. În anii care au urmat o serie de state 
europene au implementat multiple reforme de regionalizare, diferite între ele 
dar circumscrise în jurul celor 4 modele dominante arătate mai sus.

3. Unităţile statistice NUTS ca instrumente ale politicii de regionalizare 
a Ue

uniunea Europeană a instituit un nomenclator comun al unităților 
teritoriale de statistică, denumit nuts, pentru a facilita colectarea, 
dezvoltarea şi publicarea unor statistici regionale armonizate în uE. Acest 
sistem ierarhic permite şi realizarea de analize socioeconomice ale regiunilor 
şi elaborarea politicilor de coeziune ale uE. temeiul juridic al nuts îl 
reprezintă regulamentul (cE) nr. 1059/2003 al parlamentului European şi 
al consiliului din 26 mai 2003, modificat prima dată de regulamentul (cE)  
nr. 105/2007 al comisiei. ulterior, nuts a fost completat prin adăugarea 
noilor subdiviziuni regionale ale statelor membre care au aderat la uE în 2004 
şi 2007 [regulamentele (cE) nr. 1888/2005 şi nr. 176/2008 ale comisiei). 
regulamentul (cE) nr. 1059/2003 a fost modificat pentru a doua oară de 
regulamentul (uE) nr. 31/2011 al comisiei, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2012. nomenclatorul împarte teritoriul economic al statelor membre, astfel cum 
este definit în decizia 91/450/cEE, în unități teritoriale. El atribuie fiecărei unități 
teritoriale un cod şi o denumire specifice. nuts este un nomenclator ierarhic 
care împarte fiecare stat membru în unități teritoriale de nivel nuts 1, 2 şi 3 
precum şi în subdiviziuni teritoriale locale de tip lAu 1 şi 2. definiția unităților 
teritoriale se bazează pe unitățile administrative existente în statele membre. 
Astfel, o unitate administrativă desemnează o zonă geografică pentru care o 
autoritate administrativă este abilitată să ia decizii administrative sau strategice, 
în conformitate cu cadrul juridic şi instituțional al statului membru în cauză.

unele dintre unitățile administrative existente, folosite în scopul 
nomenclatorului ierarhic nuts sunt enumerate expres ca nuts 1: „Gewesten/
régions” în belgia, „lander” în Germania, „continente”, „região dos Açores” 
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şi „região da madeira” în portugalia, „scotland, Wales, northern ireland” 
şi „Government Office regions of England” în regatul unit, „statisztikai 
nagyrégiók” în ungaria, „regiony” în polonia, „uzemi” în republica cehă, 
„regiuni economice” în bulgaria; ca nuts 2: „provincies/provinces” în belgia, 
„regierungsbezirke” în Germania, „periferii” în Grecia, „comunididades 
y ciudades autonomas” în spania, „régions” în Franța, „regions” în 
irlanda, „regioni” în italia, „provincies” în ţările de Jos, „lander” în Austria, 
„tervezési-statisztikai régiók” în ungaria, „voïvodies” în polonia, „oblasti” 
în slovacia, „oblasti” în republica cehă, „regiuni de planificare” în bulgaria, 
„regiuni de dezvoltare” în românia; ca nuts 3: „arrondissements” în belgia, 
„Amtskommuner” în danemarca, „Kreise/kreisfreie stadte” în Germania, 
„nomoi” în Grecia, „provincias” în spania, „départements” în Franța, „regional 
authority regions” în irlanda, „provincie” în italia, „lan” în suedia, „maakunnat/
landskapen” în Finlanda, „maakond” în Estonia, „megyék” şi „megyei jogu 
varasok” în ungaria, „regioni” în letonia, „apskritys” în lituania, „gzejjer” în 
malta, „podregiony” şi „powiat” în polonia, „kraje” în slovacia, „statisticne 
regije” în slovenia, „kraje” în republica cehă, „oblasti” în bulgaria, „județe” şi 
„municipii” în românia.

nivelul nuts căruia îi aparține o unitate administrativă este determinat 
pe baza unor praguri demografice. Astfel nuts1 cuprinde între 3-7 milioane 
locuitori, nuts2 între 800.000 şi 3 milioane locuitori şi nuts3 între 
150.000 şi 800.000 locuitori. În cazul în care populația unui stat membru 
este, în ansamblul său, inferioară pragului minim pentru un nivel nuts, acel 
stat membru constituie o unitate teritorială nuts de acel nivel. În cazul în 
care, pentru un nivel dat din nomenclator, nu există o unitate administrativă 
suficient de mare într-un stat membru, nivelul respectiv este constituit 
asociind un număr adecvat de unități administrative mai mici şi învecinate. 
unitățile astfel asociate sunt denumite „unități ne-administrative”. unitățile 
administrative locale lAu 1 şi lAu 2 (lAu - local Administrative unit), 
denumite uneori, în mod incorect, şi nuts 4 şi nuts 5, sunt componentele 
primare ale regiunilor nuts. Eventuala extindere de la nuts la lAu nu este 
un proiect finalizat şi nici măcar decis întru totul, cu atât mai mult cu cât 
unele state membre îşi reorganizează în prezent diviziunile administrative 
existente pentru a le adapta la realitățile socio-economice actuale şi pentru a 
răspunde necesităților de planificare şi de dezvoltare ale regiunilor în cauză, în 
special din perspectiva dosarelor de cerere de subvenții sau de ajutoare pentru 
dezvoltare acordate de instituțiile europene sau pentru facilitarea cooperării 
între instituțiile administrative ale diferitelor regiuni europene.

4. Unele concluzii cu privire specială asupra proiectului actual de 
regionalizare a României

În românia, în pofida unei îndelungate tradiții regionale, este arhicunoscut 
faptul că dezvoltarea statului român de la Vechiul regat dinaintea primului 
război mondial spre românia mare din perioada interbelică a însemnat nu 
numai crearea statului național unitar român dar deopotrivă şi o opțiune 
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privind tipul de modernizare politică avut în vedere, respectiv, opțiunea de 
a implementa modelul iacobinean de guvernare asumată de elita politică 
românească în sec. XiX. mai mult decât atât, în pofida ori poate chiar datorită 
constituționalismului comunist caracteristic perioadei 1948-1990, această 
tradiție a fost resuscitată prin constituția româniei din 1991 care a instituit, 
în condițiile un model unitar şi accentuat centralizat al statului român 
contemporan.

Având în vedere analiza fenomenului regionalizării la nivel european în 
evoluția lui istorică precum şi modul în care modelele de regionalizare s-au 
conturat şi stabilizat în Europa în ultimele decade ale secolului XX se poate 
afirma că discuția despre regionalizare vine astăzi în românia pe un fundal, 
credem noi, total nepregătit în care, în cei 20 de ani care au trecut de la 
revoluția din 1989 a constituit un subiect mai mult sau mai puțin tabu, evitat 
atât de discursul politic cât şi de cel academic ori ştiințific. Ea ne apare ca o 
opțiune târzie, determinată exclusiv de presiunea uniunii Europene în legătură cu 
proasta absorbție a fondurilor structurale pusă, în principal, pe seama centralizării 
administrative excesive. ni se pare deci paradoxal cât de tare ne grăbim să 
vorbim astăzi despre regionalizare şi chiar să încercăm să o facem în mai puțin 
de un an, când de 20 de ani ne ferim să vorbim măcar despre reorganizarea 
administrativ-teritorială. cât despre descentralizare mai mult ne-am făcut că o 
facem într-un fel de cadru al vorbelor fără fond şi al legilor fără implementare. 
deşi există încă din anul 2006 o lege cadru a descentralizării precum şi o lege a 
dezvoltării regionale, atât implementarea cât şi funcționalitatea lor sunt departe 
de o realizare reală, preconizată formal juridic.

Atât dezbaterea publică cât şi legislația secundară sunt credem încă 
nepregătite pentru o regionalizare rapidă, făcută la comandă politică, în mod 
artificial iar tensiunile intraregionale generate de un asemenea proiect ar fi 
cu siguranță obstacole serioase în calea realizării însăşi a scopului declarat 
al regionalizării. indiscutabil, lipsa personalității juridice a actualelor regiuni 
de dezvoltare creează probleme în dezvoltarea rapidă şi eficientă a unor 
proiecte transjudețene dar conferirea personalității juridice pentru astfel de 
regiuni nu rezolvă prin ea însăşi aceste probleme atâta vreme cât procesul de 
descentralizare a serviciilor este unul mai mult declarativ, sistemul de colectare, 
alocare şi realocare a resurselor băneşti de natură publică este excesiv 
centralizat şi anacronic şi nu este rezolvată legislativ problema proprietății 
publice şi a regimului juridic al domeniului public local, județean, regional, 
statal. introducerea a 4 nivele de administrație teritorială, fără o evaluare 
substanțială a capacității de gestionare din partea statului a acestui proces 
poate aduce după sine costuri imprevizibile şi imposibil de suportat pentru 
toate nivelurile de administrație teritorială. problema tutelei administrative se 
complică şi ea generând întrebări la care nu este simplu de răspuns.

pe de altă parte, este cert că trebuie să ținem pasul cu vremurile şi să 
admitem că, în contextul european actual, statul centralizat român se găseşte 
în criză şi că este nevoie de o reformă administrativă structurală reală care 
începe chiar cu reorganizarea administrativ-teritorială. Acelaşi fenomen s-a 
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produs şi la nivelul statelor europene cu mai multe decenii în urmă şi ne 
urmăreşte inevitabil şi pe noi.

discursul politic actual din românia fundamentează reforma regională 
pe două paliere. pe de o parte necesitatea reformei structurale şi, pe de altă 
parte, necesitatea absorbției mai eficiente fondurilor europene ar impune 
structuri administrative mai mari, de tip nuts 2. se susține că fondurile 
structurale destinate dezvoltării regionale la nivelul unităților de tip nuts 
2 vor creşte coeziunea economică şi teritorială şi vor atenua diferențele de 
dezvoltare între județe şi regiuni. dar, până în prezent, datele statistice arată 
că dimpotrivă disparitățile intra- şi interregionale au crescut şi nu au scăzut. 
slaba gestionare a fondurilor europene în general, coroborată cu lipsa puterii 
de decizie a Agențiilor de dezvoltare în procesul de management precum şi 
probleme de planificare şi implementar, amenință materializarea unui impact 
semnificativ al fondurilor europene asupra dezvoltării economice a regiunilor 
româneşti de dezvoltare. ne punem în acest context în mod firesc întrebarea 
dacă nişte regiuni create artificial, de sus în jos, pe criterii preponderent  
economico-sociale, precum cele propuse de raportul consiliului consultativ 
pentru regionalizare cOnrEG – grupul academic – din martie 201312, vor putea 
să aibă un impact semnificativ asupra dezvoltării şi coeziunii social-economice 
şi teritoriale. Experiența ne arată că în lipsa unor politici active de sprijin zonele 
(fie ele şi regiuni) mai puțin dezvoltate, cu capacitate administrativă redusă, vor 
deveni şi mai sărace. la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, datele din raportul 
anual de implementare a pOr din 201113 arată că în ultimii 8 ani disparitățile 
dintre regiuni au crescut cu 36% deşi ar fi trebuit să scadă iar rata de absorbție 
a fondurilor europene a fost de doar 11,7%. poate deci, o regionalizare făcută 
după acelaşi model, dar cu conferirea în plus a personalității juridice, să 
rezolve aceste probleme având în vedere diferențele mari de performanță 
administrativă între județe sau altele sunt măsurile care ar ajuta o mai bună 
absorbție şi realizare a obiectivelor de dezvoltare?

O altă întrebare serioasă pe care trebuie să ne-o punem este aceea dacă 
regionalizarea poate şi trebuie să fie făcută eficient fără a se ține seama de 
regionalism. regionalismul are în românia, spre deosebire de Franța, o 

12 publicat pe site-ul oficial al ministerului dezvoltării regionale şi al Administrației 
publice. cOnrEG, format din practicieni şi specialişti din mediul universitar şi academic, 
administrația publică şi societatea civilă condus de Acad.prof.dr. ioan păun Otiman, secretar 
general al Academiei române, susține în raportul său ca noul proces de regionalizare să 
urmărească regiunile de dezvoltare delimitate şi înființate în anul 1998 pentru prima dată. 
Astfel, modelul de regionalizare propus de cOnrEG are opt regiuni despre care se susține că 
au un potențial foarte mare de funcționalitate, mai mare decât regiunile istorice sau grupări 
de 2-3 județe învecinate. În acest sens, se arată în raport că regiunile de dezvoltare instituite 
în 1998 manifestă un grad sporit de unitate funcțională, dovedită prin structura fluxurilor de 
migrație interjudețene. totuşi funcționalitatea lor nu numai că nu a fost dovedită şi susținută 
de rezultate până în prezent şi ne întrebăm despre ce fluxuri de migrație poate să fie vorba, în 
regiunea de centru de exemplu între județele Harghita, covasna, Alba şi sibiu?

13 publicat în iunie 2012 pe www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/
documente_suport/rapoarte/1_rapoarte_pOr/30/07.2012/rAi_pOr_26_06_2012FinAl.pdf
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tradiție puternică care, în pofida unui sistem de peste 70 de ani de dominație 
a doctrinei iacobiniene asupra unității centralizate a statului care a dizolvat 
orice spațiu de manifestare a identităților locale şi regionale,a subzistat iar 
identitățile locale nu au pierit niciodată chiar dacă nu au mai avut de mult 
timp oportunități de dezvoltare proprii.

În ceea ce ne priveşte credem că nu atât regionalizarea cât capacitatea 
slabă administrativă la nivel local şi regional constituie factorii majori ai slabei 
absorbții a fondurilor europene în românia. conform unui document al dG 
regio14 realizat pentru 178 de regiuni nuts 1 şi 2 europene, care a folosit 
indicatori realizați de către World bank, Freedom House şi transparency 
international, indicatori ce au luat în calcul corupția, statul de drept şi eficiența 
guvernării, românia se afla pe ultimul loc. datele sAr15 arată şi ele cum a 
proliferat clientelismul şi lipsa de responsabilitate locală, creându-se probleme 
de fond pe care nici fondurile europene pentru regiuni şi nici regionalizarea 
făcută în pripă nu le vor rezolva. În anul 2011, numărul unităților de tip nuts 
3, municipalități, era în românia de 3180, comparabil cu Franța, Germania, 
spania. după anul 2000 primăriile s-au înmulțit semnificativ, de asemenea 
numărul comunelor a crescut cu peste 200 în mai puțin de 3 ani. Această 
segmentare administrativă a dus la o slabă capacitate de atragere de fonduri 
europene şi la o creştere a alocărilor clientelare de fonduri pentru investiții de 
la stat către administrațiile locale.

imediat după alegerile din decembrie 2012, noul guvern a declarat ca 
prioritară regionalizarea cu termen până la sfârşitul anului 2013, un termen 
limită inexplicabil, neexistând nici un fel de cerință a uE în acest sens.

un proces complex, care, aşa cum s-a arătat, s-a realizat în alte state 
europene treptat, pe mai multe nivele, în cursul unei perioade lungi de timp 
de ani sau poate zeci de ani se doreşte să se realizeze în românia într-un an 
de zile. intr-adevăr modul de guvernare multi-level este unul european, fiind 
încurajat de politicile de dezvoltare regională ale comisiei europene precum 
şi de alte organizații europene reprezentative pentru interesele regiunilor 
(comitetul regiunilor, consiliul municipalităților şi regiunilor Europene, 
Adunarea regiunilor Europene) dar un asemenea proces nu trebuie realizat 
pentru o mai bună absorbție a fondurilor europene ci pentru o administrație 
eficientă şi pentru reducerea disparităților regionale, inversul a ceea ce se 
petrece la noi acum. În opinia noastră, un proces de regionalizare pripit şi prost 
fundamentat incumbă o serie de riscuri majore precum apariția fenomenului 
de corupție la nivel regional şi a unor feude regionale; accentuarea disparităților 
regionale şi a decalajelor între zonele de dezvoltare sau între județele aceleiaşi 
regiuni; creşterea birocrației şi un management defectuos al noilor structuri 
create, suprapunerea atribuțiilor pe anumite domenii tehnice, legislative sau 
financiare; slaba colaborare sau cooperare la nivelul politic între preşedinții 

14 l. dijkstra, Quality of government în EU regions, dG regio, ianuarie 2011, disponibil 
la http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/20110504_shortnote_governance.pdf

15 A se vedea raportul Anual sAr 2012, p. 27, disponibil la http://sar.org.ro/wp_content/
uploads/2012/04/raport-Anual-sAr-romania-2012-web1.pdf
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consiliilor județene şi liderii noului aparat regional; accentuarea disputelor 
pe criterii etnice deoarece în contextul european actual este foarte greu de 
argumentat de ce maghiarii nu au dreptul la o regiune pe care să o controleze 
într-o mai mare măsură.

În ceea ce priveşte absorbția fondurilor europene, o comparație între rata 
de absorbție a fondurilor europene şi nivelul de guvernare precum şi tipul 
regionalizării la celelalte state est-europene realizată de deutsche Gesellschaft 
fuer internationale Zusammenarbeit16 arată că nu există o legătură 
semnificativă între absorbție şi descentralizarea administrativă iar absorbția 
ține mai mult de capacitatea administrativă de a prioritiza obiective reale de 
dezvoltare şi de a implementa pO-urile într-un mod eficient şi mai puțin de 
descentralizare/regionalizare. Este adevărat că polonia are un nivel mediu de 
guvernare şi o rată mare de succes în absorbția fondurilor europene dar polonia 
diferă de românia prin multe alte dimensiuni prezentate în alte materiale ale 
sAr, în plus e cea mai puțin coruptă după Estonia, aşa încât performanța 
ei mai bună vine probabil din altă parte. În cazul poloniei descentralizarea 
administrativă a avut un impact pozitiv asupra absorbției fondurilor europene 
dar, acest proces de descentralizare s-a realizat pe o perioadă de 10 ani şi a 
fost susținut de societatea civilă şi mediul academic prin expertiza oferită în 
procesul de descentralizare.

În concluzie, lipsa de impact a fondurilor europene în a atenua problema 
disparităților regionale pare să fie o chestiune ce ține de voința politică la nivel 
național şi local. dezvoltarea depinde foarte mult de anumite constrângeri 
structurale tocmai de aceea este nevoie de o politică de coeziune dincolo 
de simpla distribuire de fonduri. Atunci însă când banii sunt alocați pe filiere 
politice, fie că este vorba de fonduri guvernamentale sau europene, nu se 
poate vorbi nici de guvernare eficientă, nici de dezvoltare echilibrată, nici de 
coeziune teritorială nici de reducerea disparităților şi inegalităților în procesul 
de dezvoltare regională.

16 disponibilă la http://insideeurope.eu/taxonomy/term/35
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Conţinutul şi limitele subsidiarităţii  
în ordinea juridică internă a statelor

Lect. univ. dr. Dana Georgeta AlEXANDRu
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, ULBS

1. Consideraţii introductive

Evoluția determinată de deschiderea frontierelor, de complexitatea 
societăților moderne, de limitele intervenționismului statal centralizat, de 
amenințările care apasă criza economică privind menținerea economiei locale, 
aspirația tot mai mare a cetățenilor să participe la elaborarea deciziilor care îi 
privesc, justifică punerea în aplicare a unei autonomii locale cât mai larg posibilă.

principiul subsidiarității este de natură a readuce în discuție dezbaterea 
referitoare la puterea dintre centru şi periferie. El este un principiu de organizare 
socială, un principiu tehnic de repartizare a competențelor între autoritățile 
locale, regionale şi naționale, o invitație de a schimba modul de intervenție al 
statului în sensul favorizării inițiativei locale.

paradoxul acestui principiu constă în faptul că legislația multor state 
europene face trimitere la acest principiu de o manieră implicită. Astfel, 
stabilirea conținutului şi a limitelor subsidiarității se face în raport cu întinderea 
autonomiei locale, conform definiției prevăzute de art. 4 paragraf 3 din carta 
europeană a autonomiei locale:

Exercițiul responsabilităților publice trebuie, de manieră generală, să revină, 
de preferință, acelor autorități care sunt cele mai apropiate de cetățeni. la 
atribuirea unei responsabilități către o altă autoritate trebuie să se țină seama de 
amploarea şi de natura sarcinii, precum şi de cerințele de eficiență şi economie.

Acest text dă expresie principiului subsidiarității, principiu general de 
organizare instituțională, care tinde să prefere eşalonul local în raport cu cel 
central. Viziunea acestui document este de a difuza noțiunea de autonomie locală 
şi regională în organizarea internă a statelor membre ale consiliului Europei. 
Astfel, în dispozițiile par. 2 al art. 4 din cartă se statuează că: Autorităților 
administrației publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea 
deplină de a-şi exercita inițiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul 
competențelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorități. sigur că această 
competență poate fi redusă în numele unor imperative, fără însă să depăşească 
ceea ce numim o parte importantă a treburilor publice.

Articolul 4 ne furnizează câteva criterii obiective referitoare la repartizarea 
competențelor între autorități: natura sarcinilor pe care le îndeplinesc şi 
amploarea lor, adică dimensiunea acestora. dacă vom adăuga şi criterii 
subiective, respectiv eficacitatea şi economia, ținând cont că acestea sunt 
definite de cartă în favoarea unei administrări descentralizată, vom constata 
că acestea au ca scop ideea de a fi adaptate nevoilor reale ale cetățenilor.
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Această idee este completată de o serie de dispoziții prevăzute de cartă, 
prin care se pune accentul pe mijloacele concrete de a face această autonomie 
să devină efectivă, reală, şi care constituie o obligație pentru stat.

cu toate acestea, definiția propusă de cartă nu poate fi considerată ca un 
exemplu. Aplicarea principiului subsidiarității trebuie să țină cont de alte principii 
de organizare şi funcționare a statului, mai ales în ceea ce priveşte unitatea de 
acțiune, eficacitatea, unitatea de aplicare şi solidaritatea. subsidiaritatea este 
un principiu politic, întrucât are ca scop aducerea deciziei cât mai aproape de 
cetățean şi, în acelaşi timp, reaminteşte caracterul politic al descentralizării care 
nu se poate întinde decât în profitul autorităților alese, dotate cu competențe 
proprii, de preferință prin delegare. Acest principiu implică şi o viziune mai puțin 
formală, în care un loc important îl ocupă inițiativa autorităților colectivităților 
locale de a participa la definirea propriilor lor competențe.

O astfel de arhitectură presupune, pentru a fi eficace, că imperativul 
lizibilității pentru cetățean să nu fie neglijat, aşa încât în numele subsidiarității 
să nu dezvoltăm un sistem prea complex.

dacă am fi tentați să facem o sinteză a aplicării principiului subsidiarității în 
ordinea juridică națională a statelor pe care le avem în vedere cu ocazia acestei 
analize comparative, putem face următoarele constatări:

noile tendințe în materie de subsidiaritate coincid cu voința de a reamenaja 
competențele între stat şi colectivitățile locale, accentuând descentralizarea 
şi diminuarea intervenției statale. repartizarea competențelor rezultă din 
efectul pe care îl are aplicarea acestui principiu. remarcăm că în niciun stat, cu 
excepția anumitor domenii (apărare şi politică monetară), o competență nu este 
încredințată în totalitate unui singur nivel. Elementele care determină colaborarea 
sunt mult mai importante (atunci când ele nu figurează explicit în textele legale) 
decât cele care țin de organizarea unei autonomii complete a diferitelor niveluri.

la bază, acest principiu are semnificația de regulator de competență, în 
caz de concurență între competența națională şi cea comunitară, având 
germenii în tratatul instituind comunitatea Europeană a cărbunelui şi 
Oțelului1. În prezent, subsidiaritatea, pe lângă abordarea filozofică şi juridică, 
are şi o dimensiune tehnică, întrucât constituie un criteriu de examinare a 
competențelor aparținând diferitelor nivele de putere şi de redistribuire sau 
reamenajare a acestora între puterea centrală şi alte entități politice autonome. 
din acest punct de vedere, acest principiu nu constituie numai o modalitate 
prin care se defineşte repartizarea competențelor, ci şi maniera în care acestea 
sunt puse în aplicare, se exercită.

subsidiaritatea2 este definită ca fiind „exercițiul responsabilităților publice 
care revin, de preferință, autorităților celor mai apropriate de cetățeni. Atribuirea 

1 comunitatea Europeană nu putea să acționeze decât atunci când un obiectiv putea fi 
mai bine realizat la nivel comunitar decât la nivelul statelor membre. menționăm că tratatul 
a fost încheiat la paris, la 18 aprilie 1951, pe o perioadă de 50 de ani. A intrat în vigoare la 
23 iulie 1952. textul integral este publicat www.europa.eu.int

2 definiția este redată în art. 4 intitulat „Întinderea autonomiei locale” din carta 
Europeană a Autonomiei locale, adoptată la strasbourg la 15 octombrie 1985 de către 
consiliul Europei şi ratificată de românia prin legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997.
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unei responsabilități către alte autorități trebuie să țină seamă de amploarea 
şi de natura sarcinii, precum şi de cerințele de eficacitate şi de economie”. 
Acest principiu are la bază ideea fundamentală în conformitate cu care decizia 
referitoare la realizarea propriilor interese trebuie să aparțină persoanei, 
colectivității, care sunt cele mai apropiate de nivelul de aplicare al deciziei3. se 
apreciază că acest principiu a fost introdus pentru întărirea descentralizării.

dispozițiile art. 2 lit. 1) din legea cadru nr. 195/2006 prevăd că 
„descentralizarea reprezintă transferul de competență administrativă şi 
financiară de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației 
publice locale sau către sectorul privat.”

Această definiție este criticată, doctrină consideră4 că, în esență, acest 
transfer se referă la puterea de a administra încredințată colectivităților locale, 
cu scopul de a satisface nevoile specifice comunității. prin urmare, puterea 
suverană deleagă în favoarea colectivităților locale o parte din puterea originară 
de a administra interesele administrative specifice, în temeiul normelor 
constituționale, şi nu o simplă competență constituită prin act al Guvernului5. 
În aceste împrejurări, descentralizarea este definită6 ca fiind un sistem în care 
administrarea intereselor locale se realizează de către autoritățile liber alese de 
cetățenii colectivității respective.

Atribuirea competențelor locale se face în temeiul descentralizării şi 
subsidiarității, iar „studiul competențelor colectivităților locale este indispensabil 
pentru a afla: ce servesc aceste autorități locale?; cum funcționează ele?; care 
este locul lor în sistemul administrației statului, considerat ca ansamblu?”7.

Observăm că, pentru a defini modul de repartizare sau atribuire al 
competențelor locale, alături de autonomie locală şi descentralizare, legiuitorul 
național introduce subsidiaritatea, un concept care provine din dreptul uniunii 
Europene.

2. Conţinutul subsidiarităţii în unele state din Ue

În Germania acest principiu este la originea unei literaturi juridice 
importante şi este considerat ca fiind unul dintre principiile fundamentale în 
organizarea federalismului la nivel instituțional, la nivelul autorităților publice 
şi la nivelul societății.

conținutul art. 30 prevede că exercițiul puterilor publice şi îndeplinirea 
sarcinilor care incumbă statului, aparține landurilor, în măsura în care 
legea fundamentală nu dispune altfel sau nu impune un alt regulament. În 
consecință, dispozițiile art. 70.1 prevăd în favoarea landurilor dreptul de a 
legifera în măsura în care puterea legislativă nu este conferită Federației prin 
legea fundamentală.

3 E. bălan, Instituţii administrative, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2008, p. 30.
4 E. bălan, op. cit., p. 57.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 d. Apostol tofan, Instituţii administrative europene, Ed. c.H. beck, bucureşti, 2006, p. 136.
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un principiu asemănător de repartizare a competențelor îl găsim şi în 
constituția austriacă, în care se prevede la art. 15-1 că în orice materie în 
care constituția federală nu prevede expres, legislația sau punerea în aplicare 
federală rămâne în domeniul de acțiune autonom al landurilor.

În Germania, competența este în acelaşi timp limitată de „catalogul” 
competențelor exclusive ale Federației (art. 73 din constituție), de modalitățile 
de intervenție ale statului în numeroase domenii de competență „concurentă” 
(art. 74) şi de posibilitatea care îi este conferită de art. 75 de a adopta legi 
cadru în materii importante pentru autonomia locală şi regională. landurile 
nu pot legifera în domenii de competență concurente decât în măsura în 
care Federația nu foloseşte dreptul de a legifera (art. 72-1), de care depinde 
necesitatea mai mare sau mai mică de a adopta o legislație uniformă. Federația 
are o putere recunoscută de curtea constituțională de a aprecia şi de a afirma 
discreționar această necesitate, sub rezerva respectării a trei criterii:

–  riscul de a constata că legea unui land afectează interesele altor landuri 
sau colectivități;

–  principiul egalității;
–  lipsa de efectivitate a legislației fiecărui land considerate în mod izolat.
Observăm că constituantul german reglementează explicit în art. 91 

modalitatea de asistență acordată de Federație către landuri cu ocazia 
îndepliniri unor sarcini importante pentru colectivitate şi în situația în care 
cooperarea Federației este cerută pentru ameliorarea condițiilor de viață.

principiul subsidiarității este aplicat de o manieră foarte precisă în ceea 
ce priveşte competențele de executare: Federația nu se poate interfera în 
executarea legilor landurilor.

În ceea ce priveşte landurile austriece, art. 15-1 din legea fundamentală 
le conferă o competență generală, care rezultă dintr-o serie de articole care 
definesc într-un mod foarte detaliat şi complex relațiile lor cu Federația.

competențele federale sunt desemnate de o formulă care conține noțiunea 
de regim juridic (wesen), ceea ce semnifică că ele trebuie interpretate în raport 
cu jurisprudența curții constituționale, într-o manieră extensivă. În art. 11 se 
prevede că legiferarea aparține Federației, iar executarea este dată în competența 
landurilor. paragraful 2 prevede că în materie administrativă legile federale vor 
putea interveni numai în afacerile care sunt de competența landurilor, atâta 
vreme cât este necesar a se adopta prevederi uniforme. În general, Federației i se 
recunoaşte competența de a adopta decrete de aplicare a propriilor legi. conform 
art. 12, Federația are o competență legislativă, iar landurile au o competență de 
executare dar şi de adoptare a unei legislații de aplicare.

În Austria nu este definit nivelul intermediar, iar dispozițiile relative la 
comună definesc această colectivitate locală ca fiind dotată cu autonomie 
administrativă şi considerată ca o entitate economică autonomă, ceea 
ce îi asigură dreptul de a „poseda bunuri de orice natură”, „de a exploata 
întreprinderi economice autonome”, „ de a administra bugetul într-un mod 
autonom şi de a stabili taxe”, în cadrul legilor federale şi legilor landurilor. 
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doctrina austriacă consideră că această formulă este o aplicare a ideii de 
subsidiaritate.

dispozițiile constituționale sau legislative prin care se încearcă o definire a 
principiului de repartizare al competențelor în favoarea eşalonului local, sunt 
mai puțin numeroase în statele cu structură unitară. Acest aspect este justificat 
şi de faptul că conceptul de subsidiaritate nu face parte dintr-o tradiție juridică 
a statelor analizate.

dispozițiile prevăzute în constituția italiană recunosc şi favorizează 
autonomiile locale, realizează cea mai amplă deconcentrare administrativă în 
servicii subordonate statului şi adaptează principiile şi metodele legislației sale 
exigențelor autonomiei şi descentralizării.

titlul V din constituție conține dispoziții substanțiale prin care este schițată 
arhitectura statului în trei nivele: comunal, provincial şi regional.

conform dispozițiilor art. 115, regiunile sunt constituite în organisme 
autonome, dispunând de puteri particulare şi de funcții proprii, conform 
dispozițiilor constituționale. Aceste funcții sunt enumerate în art. 117 şi 
se referă la: adoptarea de regulamente legislative în limitele principiilor 
fundamentale stabilite de legile statului. dotate cu statut propriu, ele sunt, 
din punct de vedere financiar, autonome „în formele şi în limitele stabilite de 
lege, care coordonează această autonomie cu finanțele statului, provinciei şi 
comunei”. Acestea din urmă exercită funcții administrative de interes exclusiv 
local pe care le atribuie şi le deleagă regiunile.

reglementări similare întâlnim şi în legea fundamentală a poloniei, care în 
preambul consacră un angajament față de principiul subsidiarității prin întărirea 
drepturilor cetățeneşti şi a colectivităților locale. mai mult autonomia locală 
şi regională a colectivităților este reglementată în primul capitol din legea 
fundamentală referitor la principiile sistemului politic.

dispozițiile art. 15 din legea fundamentală prevăd că „sistemul teritorial 
al poloniei va asigura descentralizarea puterii publice. divizarea teritorială de 
bază a statului va fi determinată în funcție de statut, iar legăturile economice, 
sociale şi culturale vor asigura colectivităților locale capacitatea de a îndeplini 
funcțiile publice (…) în nume propriu şi sub propria responsabilitate”.

Acest principiu garantează că o parte semnificativă a guvernării publice 
va fi gestionată autonom de colectivitățile locale şi regionale. În consecință, 
autoritățile locale autonome nu sunt reduse la rolul de a executa sarcini 
solicitate de guvernul central, ci au capacitate de lua decizii publice şi 
măsuri independente. regulile generale privind organizarea şi funcționarea 
colectivităților locale sunt descrise în capitolul 7 din constituție, unde sunt 
statuate cele mai importante principii prin care se stabileşte că administrația 
autonomă teritorială va participa la exercitarea puterii publice, astfel:

–  municipalitatea este autoritatea locală de bază, care îndeplineşte 
toate sarcinile administrative locale care nu sunt rezervate pentru alte 
colectivități locale guvernate autonom (prezumția de competențe în 
favoarea municipalităților);
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–  autoritățile locale beneficiază de un statut juridic public prin care li se 
recunoaşte autonomia financiară.

protecția juridică este garantată prin posibilitatea conferită acestora de a exercita 
o cale atac în fața tribunalului administrativ, împotriva actelor emise/adoptate de 
autoritățile centrale, care sunt de natură a le afecta statutul sau puterea.

În constituția belgiană singurele dispoziții care evocă ideea de subsidiaritate 
privesc comunele şi provinciile. ceea ce este interesant de notat se referă la 
faptul că aceste două categorii de colectivități sunt menționate în titlul 
referitor la puteri, iar reglementarea prevăzută în art. 31 prevede o competență 
în favoarea consilierilor prin care aceştia gestionează interese exclusiv 
comunale şi provinciale, conform principiilor stabilite prin constituție. capitolul 
4 din acest titlu reglementează instituțiile provinciei şi municipiului, adică 
consacră autonomia locală la acelaşi nivel cu cele trei puteri, împrejurare care 
a determinat doctrina8 să susțină că, în belgia, administrația locală apare ca o 
a patra putere.

conform secțiunii 1 din constituția revizuită în 1980, „belgia este un stat 
federal, format din comunități şi regiuni”. din această definiție rezultă că, în 
belgia, legiuitorul a reglementat trei elemente politice: unul federal, trei regiuni 
şi trei comunități. Organizarea acestor paliere şi determinarea funcțiilor lor se 
face fie prin dispoziții constituționale, fie prin legi organice, acestea având o 
importanță fundamentală în ceea ce priveşte puterile locale: conform noului 
sistem federal şi procesului de delegare de competențe, regiunile dispun de 
competențe în temeiul cărora pot interveni cu reglementări în toate materiile 
referitoare la provincii şi municipalități.

În regatul unit se mențin particularitățile în materie de transfer de 
competențe, în sensul că parlamentul britanic stabileşte sau modifică, oricând 
şi fără nicio îngrădire constituțională, raporturile dintre puterea centrală şi 
cea din teritoriu, recunoscând existența unei „guvernări locale”, echivalentul 
european al autonomiei.

În spania, identificarea competențelor reale ale colectivităților locale 
nu este o sarcină uşoară, întrucât nu există o reglementare sau codificare 
sistematică. În fapt, legislația (Act 7/85, secțiunea 25) nu precizează care sunt 
competențele colectivităților locale, ci mai degrabă identifică situații9 în care 
organele administrative ar trebui să aibă astfel de competențe, acestea fiind 
disparate în legislația spaniolă.

8 A.-m. moreno (ed.), Local governement in the Member State of European Union: 
a comparative legal perspective, inAp, madrid, 2012, chapter 2, Jaques bouvier, Local 
governement in Belgium, p. 42.

9 siguranță publică, criminalitate stradală, tranzitul de vehicule, protecție civilă, asistență 
medicală primară, prevenirea incendiilor, folosința terenului şi dezvoltare teritorială, locuințe, 
protecția mediului, abatoare, piețe, târguri, protecția consumatorului, cimitire, servicii 
sociale, distribuția apei potabile, curățenie publică, analizare, transport, turism, activități 
culturale şi sportive.
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competențele autorităților locale sunt identificate de legislația sectorială10, 
motiv pentru care sunt situații în care competențele colectivităților locale 
diferă mult de la o regiune la alta. Această problemă reprezentată de 
fragmentarea şi lipsa uniformizării unor competențe, ne conduce la concluzia 
că din punct de vedere tehnic principiul subsidiarității este evocat, însă 
transferul de competențe variază semnificativ de la o regiune la alta.

În Franța, dezbaterea referitoare la transferul de competențe a fost lansată 
în anii 1977 cu ocazia problemei referitoare la mijloacele financiare care erau 
insuficiente în raport cu sarcinile pe care colectivitățile locale trebuiau să le 
îndeplinească. dezbaterea doctrinară pe această temă a cunoscut o lungă 
evoluție, subsidiaritatea fiind definită atât în sens descendent, adică atribuirea 
de competențe proprii colectivităților locale, cât şi în sens ascendent, prin 
recunoaşterea unor competențe la nivel local, dar numai în situația în care 
textele formale nu le atribuiau entităților superioare. Jean rivero a definit 
subsidiaritatea astfel: competențele se exercită la bază, cu excepția celor 
reținute la nivelul superior. În celălalt caz, competențele globale sunt la vârf, şi 
numai cele încredințate eşalonului inferior vor fi asumate de acestea.

Această repartizare a competențelor nu are ca scop suprimarea 
competenței generale a colectivității locale, indisociabil legată de libertatea 
locală, ci caută vocația dominantă a fiecărui nivel. potrivit art. 72 din 
constituție, colectivitățile teritoriale ale republicii11 sunt comunele, 
departamentele, regiunile, colectivitățile cu statut special şi colectivitățile de 
peste mări prevăzute la art. 74. statul este prezent la nivelul eşalonului local 
prin intermediul prefecților, subprefecților şi a serviciilor deconcentrate.

În cea de a V-a republică, repartizarea competențelor apare ca o 
construcție rațională având la bază noi concepte:

– noţiunea de afaceri locale este evocată în codul general al colectivităților 
teritoriale de o manieră similară pentru fiecare colectivitate locală: 
consiliul municipal reglementează prin deliberări afacerile comunei, 
simetria păstrându-se şi pentru departament şi regiune. Astfel, fiecare 
colectivitate are capacitatea de a delimita ceea ce corespunde afacerilor 
locale cu respectarea competențelor celorlalte colectivități locale şi, 
desigur, a câmpului de intervenție a statului;

–  principiul liberei administrări 12 de către consilierii13 aleşi;
–  principiul legalităţii încadrează autonomia acordată colectivităților 

locale şi constă într-un control a posteriori a actelor administrative.

10 de exemplu, în materie de urbanism şi politică urbană pentru a identifica competențele 
municipalitățile ar trebui analizate circa 18 legi şi reglementări referitoare la acel aspect.

11 Franța cuprinde 26 de regiuni, 100 de departamente şi 36.763 comune.
12 doctrina apreciază că acest principiu este afectat de o slabă autonomie acordată 

colectivităților locale.
13 consacrat în constituția franceză la art. 72.
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reformarea colectivităților teritoriale prin adoptarea unei noi legi în 
materie de descentralizare14 este un proces dinamic în Franța, de reflexie şi 
dezbateri având ca scop final simplificarea structurilor teritoriale, reducerea 
numărului de eşaloane teritoriale, clarificarea competențelor şi finanțării.

un alt element de noutate îl constituie introducerea reglementării 
referitoare la dotarea cu competențe exclusive în favoarea departamentului 
şi regiunii, care nu vor putea fi exercitate de un alt nivel de colectivitate. 
Această reglementare va avea consecințe cu privire la proiectele comunale 
sau intercomunale care nu vor mai putea beneficia de cumul de subvenții 
departamentale şi regionale dacă consilierii teritoriali nu au adoptat o schemă/
plan de organizare a competențelor şi reciprocitate a serviciilor.

3. Concluzii

toate aceste reglementări sunt destinate să alimenteze dezbaterile 
doctrinare în ceea ce priveşte noile reforme care modifică atât organizarea 
teritorială cât şi competențele reglementate în favoarea colectivităților locale.

reținem din această analiză că locul central îl deține statul, iar acest 
centralism a influențat organizarea şi gândirea administrativă franceză spre 
deosebire de alte state europene care abordează cu mai mult pragmatism 
conduita în reformarea colectivităților locale.

sintetizând, apreciem că subsidiaritatea este un concept la modă, fără 
însă să-i cunoaştem limitele şi semnificația, prin acest studiu am încercat 
să identificăm principiile operaționale care stau la baza inserției acestuia în 
ordinea juridică națională a statelor, între care identificăm, ca modalitate, 
reglementarea clauzei generale de competență a colectivităților locale.

14 legea reformei colectivităților teritoriale nr. 2010-1563 din 16 decembrie 2010 
publicată în J.O. al republicii Franceze nr. 292 din 17 decembrie 2010. notăm că acest act 
normativ intervine la nivelul arhitecturii instituționale locale, cu menținerea regiunii şi a 
departamentului. se prevede înlocuirea consilierilor generali şi consilierilor regionali cu un nou 
tip de ales local: consilierul teritorial. O altă reglementare se referă la întărirea competitivității 
marilor aglomerații, sens în care departamentul şi regiunea vor putea fuziona. se înființează o 
nouă categorie de stabilimente publice de cooperare intercomunală: metropola.
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descentralizarea, analizată din perspective economice, sociale şi politice, 
apare ca o necesitate clară a organizării, nu numai administrative. Orice stat 
ce îmbrățişează valorile democratice nu poate face abstracție, în a-şi îndeplini 
misiunea sa socială de factorul descentralizator.

descentralizarea constituie corolarul indispensabil al democrației, ea 
reprezintă pentru organizarea administrativă ceea ce democrația reprezentativă 
este pentru organizarea instituțională1.

românia a optat, fără echivoc, pentru succesul modelului occidental, 
încercând să reformeze din mers întreaga față a societății sale. descentralizarea 
nu trebuie privită prin prisma acestui fapt ca un scop în sine, ci ca o componentă 
intrinsecă a dezvoltării şi evoluției democratice a societății româneşti.

de asemenea, nu se poate vorbi de o finalitate a descentralizării pentru că ea 
nu este opacă, rigidă şi limitată; există doar grade ale descentralizării, iar acestea 
vin să confirme locul pe care îl ocupă fiecare stat pe scara dezvoltării istorice.

consacrarea descentralizării ca principiu constituțional vine să confirme 
vocația şi apartenența noastră la valorile culturii europene.

O veritabilă descentralizare administrativă nu poate exista fără asigurarea 
resurselor financiare necesare colectivităților locale, într-o proporție în acord cu 
competențele şi responsabilitățile conferite prin lege. sistemul financiar de care 
depind aceste resurse trebuie să fie suficient de diversificat pentru a permite 
colectivităților locale să stabilească, dar să şi realizeze concret obiectivele pe 
care şi le propun.

Experiența țărilor democratice occidentale demonstrează că funcționarea 
eficace a finanțelor şi serviciilor publice reprezintă consecința firească 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 firească ce are la bază rațiuni de eficiență 
şi echitate economică. s-a constatat că autoritățile locale sunt în măsură să 
mobilizeze şi să organizeze mai eficient resursele, stabilind priorități, niveluri 
şi criterii pentru producerea şi distribuirea bunurilor şi serviciilor publice mai 
apropiate de nevoile şi standardele prevalente într-o colectivitate determinată, 
față de care răspund în mod nemijlocit şi cu care sunt în contact permanent.

1 A. iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. i, ed. a iii-a, Ed. All beck, bucureşti, 2001, 
p. 443.
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descentralizarea asigură condiții pentru o repartizare mai echitabilă a 
eforturilor fiscale, care pot fi diferențiate în funcție de nivelul şi calitatea 
serviciilor de care beneficiază o anumită colectivitate locală2.

Finanțele publice locale pe care autoritățile locale le au la dispoziție 
constituie cel mai important instrument de transpunere în practică a 
principiului democratic al autonomiei locale. privit ca ansamblu de drepturi, 
pârghii şi mijloace atribuite colectivităților locale, autoritățile alese de acestea 
decid în problemele esențiale care afectează realitățile sociale şi economice.

conceptul de autonomie locală nu are o foarte mare valabilitate şi 
acoperire reală, atâta vreme cât autoritățile locale nu dispun de resursele 
materiale, de competențele legale şi de autoritatea politică de care au nevoie 
pentru a-şi asuma efectiv responsabilitățile ce le sunt acordate de această 
autonomie. Autoritățile locale trebuie să dispună în cadrul politicii economice 
naționale de resurse financiare proprii, adecvate, de care să poată să dispună 
liber în cadrul competențelor lor aşa cum prevăd dispozițiile art. 9 din legea  
nr. 199/1997 pentru ratificarea cartei europene a autonomiei locale3; resursele 
financiare ale autorităților locale trebuie să fie proporționale cu competențele 
prevăzute de constituție sau de legea amintită (art. 10 pct. 2).

Având capacitatea legală necesară, autoritățile locale pot să valorifice într-un  
mod mai eficient decât agenții organelor centrale impozitele şi celelalte venituri 
fiscale şi nefiscale. Este de aşteptat ca autoritățile locale să demonstreze o 
mai bună înțelegere a priorităților locale în ceea ce priveşte cererea de bunuri 
şi servicii şi astfel să folosească resursele economice şi financiare într-un mod 
mult mai productiv decât organele centrale. În virtutea principiului democratic 
al eligibilității, cei aleşi să conducă sunt răspunzători politic față de alegatori, iar 
în cazul unor nemulțumiri ale acestora, riscă să nu mai fie votați.

uneori, tradițiile istorice ale fiecărui stat au influențat principiul 
descentralizării4, totuşi, nu este cunoscută o țară în care autoritățile locale să 
se bucure de o libertate totală şi neîngrădită în ceea ce priveşte strângerea 
veniturilor sau deciziile asupra cheltuielilor. Într-un sistem unitar de guvernământ, 
autoritățile locale se bucură de drepturi şi de putere decizională numai în măsura 
în care acestea le-au fost explicit garantate prin lege.

Administrațiile locale sunt componente ale unei entități mai mari, 
colectivitatea statală şi orice guvern are responsabilitatea constituțională de a 
o proteja în anumite limite precum şi interesele țării în ansamblul lor.

Veniturile colectivităților locale reprezintă totalitatea resurselor financiare 
pe care autoritățile locale le percep direct sau le primesc de la autoritatea statală 
în vederea împlinirii sarcinilor care le-au fost atribuite prin lege. Veniturile locale 
provin, de obicei, din trei surse: venituri proprii (impozite locale directe şi indirecte, 

2 E. bălan, Administrarea Finanțelor publice locale, Ed. lumina lex, 1999, bucureşti, p. 7.
3 carta europeană a autonomiei locale a fost adoptată de consiliul Europei la 

strasbourg, la 15 octombrie 1985. Ea a fost ratificată de românia prin legea nr. 199/1997, 
publicată în m. Of. nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

4 i. rusu, Sisteme constituţionale de administraţie publică, Ed. lumina lex, bucureşti, 
2008, p. 42.



238

venituri nefiscale şi din capital); transferuri de la alte nivele ale autorității publice; 
împrumuturi de la instituțiile bancare sau de pe piețele de capital.

criza economică, mondializarea economiei, evoluția structurilor interne ale 
marilor grupuri industriale, emergența canalelor de informații fac să crească 
interesul pentru dezvoltarea locală. Întreprinderile acordă o din ce în ce mai 
mare importanță relațiilor din afara pieței. Aşteptările lor în ceea ce priveşte 
serviciile publice locale cresc şi de aici rezultă necesitatea eforturilor de 
dezvoltare locală, între acestea un rol important avându-l politicile adoptate 
de colectivitățile teritoriale.

Administrația locală se confruntă cu noi provocări ce creează sarcini pentru 
experimentare şi inovație socială5.

s-a constatat că centralizarea frânează inovarea şi limitează în permanență 
capacitățile de adaptare la transformarea necesităților şi la modul de a le 
satisface. politica de luptă împotriva sărăciei ilustrează foarte bine acest lucru. 
Ea se caracterizează printr-un nivel ridicat de centralizare, instituționalizare 
şi profesionalizare, aspecte ce privesc atât dispozitivele publice dar şi pe cele 
amplasate de organizații particulare ce luptă împotriva sărăciei. dar, aceasta 
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 populației active.  
E de remarcat că primii care au evidențiat cazul şomerilor pe termen lung sunt 
anumiți parteneri sociali: sindicatele de muncitori şi anumite mişcări militante 
de luptă împotriva sărăciei şi nu administrația publică.

Aceasta arată rolul pe care anumite asociații descentralizate îl pot avea în 
privința detectării noilor probleme şi incapacitatea sistemelor administrative 
de a se elibera de sistemele strict sectoriale ce le aparțin.

În esență, centralizarea în administrația publică înseamnă, în plan organizatoric, 
subordonarea ierarhică a autorităților locale față de cele centrale şi numirea 
funcționarilor publici din conducerea autorităților locale de către autoritățile 
centrale cărora li se subordonează în plan funcțional, precum şi emiterea actului de 
decizie de către autoritățile centrale şi executarea lui de către cele locale.

descentralizarea în administrația publică este un regim opus centralizării6, 
în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcționari numiți de la 
centru, ci de către cei aleşi de corpul electoral sau desemnați de acesta. În acest 
regim juridic, autoritățile locale nu mai sunt subordonate celor centrale, iar 
actele lor (chiar şi cele neconforme cu legea) nu mai pot fi anulate de acestea 
din urmă, ci de către autorități din sfera altei puteri – a puterii judecătoreşti – 
ori în cadrul unui sistem jurisdicțional special constituit.

prin descentralizare administrația publică devine mai eficientă şi mai 
operativă7. Acest regim juridic se fundamentează, în plan material, pe un 

5 p.F. druker, Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Ed. Enciclopedica, bucureşti, 1993, p. 99.
6 c. manda, Drept administrativ. Tratat elementar, ed. a iV-a, revăzută şi adăugită,  

Ed. lumina lex, bucureşti, 2007, p. 117.
7 t. pendiuc, Managementul administraţiei publice locale şi dezvoltarea locală, Ed. independența  

Economică, piteşti, 2011, p. 43.
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patrimoniu propriu al unităților administrativ-teritoriale, distinct de cel al 
statului, care asigură mijloacele necesare (materiale şi financiare) pentru 
satisfacerea intereselor şi trebuințelor locale.

În regimul descentralizării administrative, este recunoscută personalitatea 
juridică a unităților administrativ-teritoriale, precum şi existența unor autorități 
publice care le reprezintă şi care nu fac parte din sistemul ierarhic subordonat 
centrului, dar care sunt supuse unui control special (tutelă administrativă).

la nivelul uniunii Europene, descentralizarea este considerată suma 
tuturor măsurilor luate la nivel politic pentru a consolida rolul autorităților 
subnaționale în procesul de luare a deciziilor la nivel național şi european şi 
pentru a realiza un transfer al competențelor de la nivelul administrației 
centrale către instituții aflate la nivel local şi regional8.

pentru statele membre ale uniunii Europene nu există nicio obligație de a opta 
pentru un anumit model de structură instituțională sau pentru descentralizarea, 
transferul sau partajarea competențelor între diferitele modele de guvernanță; 
doreşte însă să evidențieze totodată că uniunea Europeană, în special prin art. 4 
alin. (2) din tratatul uE, respectă autonomia locală şi/sau regională.

În multe domenii politice, nivelul descentralizat de execuție este 
considerabil mai eficient, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi din punct 
de vedere al calității şi apropierii de cetățeni a serviciului;

descentralizarea şi instituțiile locale şi regionale care stau la baza acesteia 
contribuie în mod decisiv la reducerea disparităților economice şi sociale 
existente între regiunile Europei, putând astfel fi diminuat impactul negativ al 
exodului rural din regiunile sărace către aglomerările urbane.

principiile fundamentale, regulile generale, precum şi cadrul instituțional 
pentru desfăşurarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară în 
românia sunt reglementate de legea-cadru a descentralizării nr. 195/20069.

potrivit acestei legi, descentralizarea reprezintă transferul de competență 
administrativă şi financiară de la nivelul administrației publice centrale la 
nivelul administrației publice locale sau către sectorul privat10. procesul de 
descentralizarea se desfăşoară în beneficiul cetățeanului prin întărirea puterii 
şi rolului administrației publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale 
durabile a unităților administrativ-teritoriale.

legea-cadru a descentralizării enumără, în art. 3, următoarele principii pe 
baza cărora se desfăşoară procesul de descentralizare:

a) principiul subsidiarității, care constă în exercitarea competențelor 
de către autoritatea administrației publice locale situată al nivelul 
administrativ cel mai apropiat de cetățean şi care dispune de capacitatea 
administrativă necesară;

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competențelor transferate;

8 A 100-a sesiune plenară a comitetului regiunilor, 11 şi 12 aprilie 2013, proiect de 
aviz privind descentralizarea în uniunea Europeană şi rolul autonomiei locale şi regionale în 
elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor uniunii Europene.

9 publicată în m. Of. nr. 453 din 25 mai 2006.
10 Art. 2 lit. l) din legea nr. 195/2006.
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c)  principiul responsabilității autorităților administrației publice locale în 
raport cu competențele ce le revin, care impune realizarea standardelor 
de calitate în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică;

d)  principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, 
bazat pe criterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea 
autorităților administrației publice locale sau să limiteze autonomia 
locală financiară;

e)  principiul echității, care implică asigurarea accesului tuturor cetățenilor 
la serviciile publice şi de utilitate publică;

f)  principiul constrângerii bugetare, care interzice utilizarea de către 
autoritățile administrației publice centrale a transferurilor speciale sau 
a subvențiilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale.

pornind de la dispozițiile legii-cadru privind descentralizarea, putem 
concretiza că elementele specifice descentralizării administrative care 
caracterizează în prezent administrația publică în românia sunt următoarele:

1. rezolvarea problemelor locale care interesează comuna, oraşul sau județul 
este dată în competenta autorităților publice locale, acestea având o competență 
materială generală, precum şi dreptul şi obligația de a rezolva cea mai mare parte 
din problemele care interesează unitatea administrativ-teritorială respectivă;

2. persoanele care compun autoritățile administrației publice locale 
- consilierii locali şi cei județeni, precum şi primarii - sunt aleşi de corpul 
electoral, iar funcționarii publici sunt desemnați de către aceste autorități;

3. între autoritățile administrației publice locale şi autoritățile 
administrației publice centrale nu există raporturi de subordonare;

4. autoritățile centrale nu au posibilitatea de a anula actele, chiar şi cele 
ilegale, ale autorităților locale alese.

nici chiar prefectul ca reprezentant al Guvernului pe plan local, care are 
rolul de a veghea ca activitatea consiliilor locale şi județene şi a primarilor 
să se desfăşoare conform legii, nu poate anula un act adoptat sau emis de 
autoritățile administrației publice locale. El poate solicita acest lucru numai 
unei autorități din sfera altei puteri a statului, respectiv instanței de judecată.

5. fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale - comună, oraş, județ, 
dispune de un patrimoniu distinct de cel al statului şi de un buget propriu, 
pe care le gestionează în condițiile legii, în vederea satisfacerii intereselor şi 
trebuințelor locale.

În esență, gradul descentralizării administrative depinde de:
a) numărul serviciilor publice date în competența autorităților 

administrației publice locale alese. cu cât numărul acestor servicii publice va fi 
mai mare, cu atât va fi mai mare şi descentralizarea, şi invers, cu cât numărul 
acestor servicii publice va fi mai mic, cu atât şi descentralizarea este mai mică;

b) modul cum sunt organizate autoritățile administrației publice locale şi 
raporturile cu cele centrale. Autoritățile locale pot fi alese prin vot universal şi 
direct (caz în care descentralizarea este mai mare), sau alese prin vot indirect 
(caz în care descentralizarea este mai mică). În situația în care autoritățile 
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administrației publice locale sunt alese, poate exista condiția ca ele să fie 
confirmate de autoritățile centrale, situație în care descentralizarea suferă o 
îngrădire.

de asemenea, dacă autoritatea centrală are şi dreptul de a dizolva, demite, 
suspenda, etc., autoritatea administrației publice locale, şi cu cât aceste 
drepturi se exercită mai frecvent, descentralizarea va fi mai mică.

c) forma în care se exercită controlul special efectuat de autoritatea centrală:
–  când priveşte numai legalitatea actelor emise de autoritatea 

administrației publice locale, descentralizarea este mai mare decât 
atunci când priveşte şi oportunitatea lor;

–  când organul de tutelă are dreptul numai să aprobe sau să suspende 
actul autorității administrației publice locale, descentralizarea va fi mai 
mare decât atunci când poate să anuleze actul;

–  cu cât numărul actelor prevăzute de lege, asupra cărora se exercită 
tutela este mai mare, cu atât şi descentralizarea administrativă va fi 
mai mică, şi invers, cu cât numărul acestor acte va fi mai mic, cu atât 
descentralizarea administrativă va fi mai mare;

–  cu cât este mai mare numărul cazurilor de refuz de aprobare a actelor, ori 
a celor de suspendare sau de anulare a acestora, cu atât descentralizarea 
este mai mică.

descentralizarea administrativă are, ca şi centralizarea administrativă, atât 
avantaje cât şi dezavantaje.

cele mai importante avantaje pot fi rezumate la următoarele:
–  într-un regim de descentralizare administrativă se pot rezolva în condiții 

mai bune interese locale, serviciile publice locale putând fi conduse mai 
bine de autoritățile administrației publice locale alese, deoarece acestea 
nu au obligația să se conformeze ordinelor şi instrucțiunilor de la centru;

–  măsurile şi deciziile pot fi luate mai operativ de către autoritățile 
administrației publice locale, întrucât acestea nu mai sunt nevoite să 
aştepte aprobări, în acest sens, de la centru;

–  într-un regim de descentralizare, resursele materiale şi financiare şi chiar 
şi forța de muncă pot fi folosite cu mai mare eficiență şi pot să răspundă 
unor nevoi prioritare, pe care autoritățile locale le cunosc şi „le simt” 
mai bine decât autoritățile centrale;

–  alegerea sau numirea funcționarilor publici, pe un termen limitat, 
înlătură în măsură mai mare fenomenele birocratice şi rutiniere în 
activitatea locală, aducând de fiecare dată un suflu nou în gestionarea 
treburilor locale;

–  participarea locuitorilor (prin alegeri) la desemnarea autorităților 
administrației publice locale le accentuează spiritul de responsabilitate 
şi inițiativă pentru viața publică a „cetății” şi-i determină să găsească ei 
înşişi soluții la problemele cu care se confruntă.
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dacă ne referim la dezavantajele descentralizării administrative, acestea 
sunt, în principal, următoarele:

–  într-un regim puternic descentralizat, acțiunea puterii centrale este 
mai îngreunată, deoarece nu în toate cazurile aceasta se racordează la 
interesele şi la acțiunile autorităților locale;

–  alegerea autorităților descentralizate, sublinia profesorul tarangul, 
„introduce în administrația locală politica de partid, care acaparează 
şi viciază totul. lipsa de competență şi de răspundere, demagogia şi 
servilismul sunt unele din cele mai mari inconveniente ale acestui mod 
de recrutare a autorităților descentralizate”11;

–  uneori, în localitățile mici, este greu de găsit buni specialişti în 
administrația publică, ce pot gira serviciile publice pe care descentralizarea 
(mai mare) o conferă autorităților locale;

–  pe planul gestionării patrimoniului şi al finanțelor, descentralizarea 
sporeşte numărul colectivităților cu patrimoniu propriu şi buget propriu, 
fapt ce îngreunează realizarea unui control eficient asupra utilizării 
banului public şi formarea unei viziuni corecte, cât mai reală asupra 
finanțelor tării şi a avuției naționale.

În ceea ce priveşte tutela administrativă, aceasta este o instituție a 
dreptului public în baza căreia o autoritate a administrației publice centrale, de 
regulă Guvernul, ori reprezentanții locali ai acesteia, au dreptul de a controla 
activitatea autorităților administrației publice locale alese12.

problema tutelei administrative se pune numai între acele autorități 
administrative între care nu există raporturi de subordonare ierarhică, între un 
subiect din sfera puterii executive şi unul din afara acesteia. ca atare, nu poate 
fi vorba de tutelă administrativă între organele centrale ale puterii executive – 
Guvern, ministere, pe de o parte – şi cele care exercită această putere la nivel 
județean sau local – prefect şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, 
pe de altă parte. raporturile dintre acestea sunt raporturi de subordonare 
ierarhică, iar controlul organelor centrale asupra celor care îşi desfăşoară 
activitatea la nivel local este un control ierarhic, cu toate trăsăturile şi efectele 
ce îl caracterizează.

dezvoltarea autonomiei locale este un element prioritar al reformei, iar 
pentru aceasta se impune stabilirea strategiei reformelor fundamentale ale 
procesului de tranziție, respectând cerințele ce trebuie satisfăcute şi ținând 
cont de influențele resurselor financiare alocate, tipul de comunitate locală şi 
resursele comunității.

Obiectivele generale privesc: eficiență, eficacitate, echitate, stabilitate 
economică şi creştere economică – ce nu se pot realiza – decît prin stabilirea 
coerentă a strategiilor.

descentralizarea, este prioritară pentru administrația publică centrală 
şi locală, dar lipsa unor reglementări corespunzătoare, cum ar fi o nouă lege 

11 m. preda, b. Vasilescu, Drept Administrativ, Partea specială, Ed. lumina lex, bucureşti, 
2004, p. 152.

12 decizia curții constituționale nr. 137 din 7 decembrie 1994, publicată în m. Of. nr. 23 
din 2 februarie 1995.
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a descentralizării, incoerența dintre cadrul legislativ şi starea de fapt, lipsa 
monitorizării procesului precum şi faptul că autoritățile locale nu au fost 
pregătite sificient, a determinat în unele cazuri transmiterea responsabilităților 
fără surse de finanțare.

referitor la descentralizarea financiară problema care se pune ține de 
resursele umane, de experiența, pregătirea şi atribuțiile autorităților locale 
cărora le revine întreaga responsabilitate.

implementarea descentralizării nu s-a făcut întotdeauna prin evaluarea 
situației reale din teren, fapt ce a permis disfuncționalități în aplicarea actelor 
normative.

pentru a putea vorbi cu adevărat despre descentralizare trebuie să urmărim 
modul de pregătire a procesului de descentralizare, desfăşurarea efectivă a 
procesului de descentralizare şi monitorizarea procesului de descentralizare.

de aceea trebuie acționat pentru a delimita clar responsabilitățile pe 
unități administrativ-teritoriale, trebuie crescut volumul veniturilor bugetelor 
locale (prin alocarea de cote părți din alte venituri ale bugetului de stat), 
perfecționarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale printr-un set de 
criterii de repartizare, stabilirea de cheltuieli standard sau minime pe activități, 
fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale cu destinație în funcție 
de criterii stabilite pe fiecare domeniu de activitate, întărirea capacității 
administrației publice locale pentru implementarea actelor normative privind 
descentralizarea, impozitul pe venit să devină sursă a bugetelor locale, 
cu virarea unei cote la bugetul de stat-gestionarea acestor sume să fie în 
competența autorităților locale, consultarea autorităților administrației publice 
locale de către inițiatorii actelor normative ce privesc administrația publică 
locală, analiza impactului asupra bugetelor locale atunci când se inițiază acte 
normative cu influență financiară şi asigurarea surselor.

considerăm că procesul de descentralizare financiară permite următoarele 
direcții de acțiune:

–  selectarea domeniilor în care se adânceşte descentralizarea deciziei şi 
a competențelor, pentru a permite politicienilor şi resurselor locale să 
asigure un plus de calitate serviciilor pentru cetățeni, fiind condiționată 
numai de priorități politice româneşti;

–  implicațiile financiare multianuale trebuie să devină criteriile cele mai 
importante de analiză şi promovare a viitoarelor reglementări din 
domeniul descentralizării;

–  alegerea nivelului local sau județean de descentralizare a unor 
responsabilități va fi mai riguros motivată prin predictibilitatea resurselor 
financiare proprii;

– preocuparea pentru asigurarea cofinanțării locale sau județene a unor 
proiecte din cadrul instrumentelor financiare ale comisiei Europene va întării 
stabilitatea reglementărilor din zona finanțelor publice descentralizate;

–  regulile şi procedurile impuse formării, administrării şi utilizării resurselor 
financiare ale bugetului de stat vor fi urmărite sistematic în domeniul 
bugetelor locale.
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potrivit programului de Guvernare pentru perioada 2013-2016, 
procesul de descentralizare trebuie realizat la nivelul tuturor unităților  
administrativ-teritoriale, respectiv județe, municipii, oraşe şi comune, astfel încât 
„majoritatea serviciilor publice deconcentrate din județe să devină instituții de 
interes județean/local în coordonarea/subordinea autorităților locale13.

din această perspectivă, creşterea autonomiei colectivităților locale 
reprezintă un pas necesar pentru a aduce serviciile publice şi deciziile mai 
aproape de cetățeni şi implicit, pentru a folosi mai judicios resursele existente.

pentru accelerarea procesului de descentralizare, a fost aprobat în 
şedința de Guvern din data de 19 februarie 2013 memorandumul cu tema 
„Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-
descentralizare în românia”.

În prezent, majoritatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe ale administrației publice centrale exercită, pe lângă 
competențele ce vizează monitorizarea şi controlul, şi competențe ce privesc 
implementarea politicilor naționale, respectiv administrarea/gestionarea bunurilor.

Experiența ultimilor ani a demonstrat necesitatea unei implicări pregnante 
a autorităților administrației publice locale în administrarea intereselor locale, 
respectiv oportunitatea transferului de noi competențe de la nivel central 
însoțit de transferul de resurse financiare, în scopul îmbunătățirii calității 
serviciilor publice şi reducerii decalajelor în domeniile economic şi social al 
zonelor mai puțin dezvoltate.

de aceea, este necesar să se stabilească unele măsuri care să permită 
continuarea procesului de descentralizare a competențelor de la nivel central 
la nivel local.

În vederea stabilirii măsurilor care să permită continuarea procesului 
de descentralizare a competențelor de la nivel central la nivel local pentru 
domeniile agricultură, cultură, turism, învățământ preuniversitar, muncă, 
mediu, sănătate, tineret şi sport şi transporturi a fost elaborat proiectul de lege 
privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate 
de unele ministere şi organe de specialitate ale administrației publice centrale 
precum şi a unor măsuri de reformă privind autoritățile administrației publice 
locale şi funcționarii publici.

proiectul prevede masuri generale, precum modul în care sunt stabilite 
bugetele instituțiilor descentralizate pe baza standardelor de cost. până la 
aprobarea acestor standarde, bugetul se realizează pe baza bugetului pe anul 
anterior, actualizat cu indicele preturilor de consum.

de asemenea, se arată că finanțarea atribuțiilor şi competențelor 
descentralizate la nivel județean/local se face integral de la bugetul de stat, 
în conformitate cu prevederile art. 6 din legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele alocate 
pentru fiecare județ pentru finanțarea cheltuielilor publice transferate se 

13 Hotărârea parlamentului nr. 45 din 21 decembrie 2012 pentru acordarea încrederii 
Guvernului, publicată în m. Of. nr. 877 din 21 decembrie 2012.
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repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin hotărârea consiliului 
județean, adoptată după consultarea primarilor.

proiectul mai prevede trecerea direcțiilor agricole județene din subordinea 
ministerului Agriculturii, direcțiilor de sănătate publică județene de la 
ministerul sănătății, Agențiilor județene pentru protecția mediului de la 
ministerul mediului, direcțiilor județene pentru sport şi tineret de la ministerul 
tineretului şi sportului în subordinea consiliilor Județene.

În domeniul turismului, autorizarea pensiunilor şi clasificarea tuturor 
structurilor de primire (hoteluri, moteluri, pensiuni etc.) se va face de consiliul 
județean care va emite şi avizele de specialitate pentru documentații de 
urbanism privind zonele şi stațiunile turistice, precum şi pentru documentațiile 
tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcționalitatea construcțiilor 
noi cu destinație turistică.

rețeaua şcolară pentru învățământul profesional şi tehnic va fi organizată 
de consiliile Județene. de asemenea, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor trec 
din subordinea inspectoratelor şcolare județene în subordinea consiliilor locale, 
cu excepția palatului național al copiilor care va rămâne la ministerul Educației.

de notat că, deşi patrimoniul palatelor şi cluburilor copiilor trece la 
consiliul local, conducerea acestor instituții va fi numită de consiliul Județean.

În ceea ce priveşte dezvoltarea locală, aceasta este expresia unui proces 
de diversificare şi de dezvoltare a activităților economice şi sociale la nivelul 
unui teritoriu pornind de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor 
existente. dezvoltarea locală exprima solidaritatea locală creatoare de noi 
relații sociale şi manifestă voința locuitorilor unor regiuni de a valorifica 
resursele locale.

dezvoltarea locală se află la intersecția diferitelor domenii de intervenție 
publică: politici urbane, politici de amenajare a teritoriului, descentralizare, 
politici industriale, politici sociale. Între dezvoltarea locală şi descentralizare 
există legături strânse, raporturi directe de influență reciprocă. recunoaşterea 
dezvoltării locale se înscrie în logica descentralizării care trebuie concepută nu 
numai ca o reformă politică şi juridică, ci şi ca o politică economică14.

Este vorba de a favoriza o mai bună adaptare a serviciilor publice la nevoile 
utilizatorilor, de a oferi decidenților modalități de comunicare mult mai 
accesibile, de a ține cont de diversitatea situațiilor concomitent cu luarea în 
considerare a riscului de accentuare a inegalităților dintre diferite zone ale țării 
cu menținerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului național.

dezvoltarea locală trebuie să se sprijine pe noțiunea de eficacitate şi pe 
spiritul de a întreprinde. Aceasta diversifică şi îmbogățeşte activitățile pe un 
teritoriu dat prin mobilizarea resurselor şi energiilor existente în zonă. rezultat 
al eforturilor unei populații, dezvoltarea locală înseamnă punerea în aplicare a 
unui proiect de dezvoltare economică, socială şi culturală. Acesta transformă 
un spațiu de vecinătate într-un spațiu de întrajutorare activă.

14 A. profiroiu, s. racoviceanu, n. ţarălungă, dezvoltarea economică locală, Ed. Economică, 
1999, p. 9.
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tot dezvoltarea locală asigură consolidarea bazelor societății moderne prin 
strategii sociale şi culturale (prevenirea cheltuielilor sociale asociate exodului 
rural şi angajarea dezbaterilor în vederea slăbirii corporatismului); economice 
(diversificarea consolidarea, creşterea densității spațiului economic mai bine 
decât au făcut-o strategiile de polarizare şi contrapolarizare); politice (oferă 
reprezentanților aleşi responsabilități în domeniul concurenței economice 
acolo unde administrarea dotărilor colective pune mai puține probleme şi este 
mai puțin aleatorie)15.

Administrațiile nu au ezitat în prima fază să suprime un anumit număr 
de servicii locale, trăgând concluzii din analize pur financiare care prezentau 
ca imposibilă amortizarea costurilor unei investiții ținând cont de numărul 
locuitorilor.

important este aspectul că dezvoltarea locală implică asocierea tuturor 
celor care participă la viața economică şi socială în vederea stabilirii proiectelor. 
partenerii „naturali” sunt aici reprezentanții aleşi, lucrătorii antreprenori, 
organizațiile în care îşi desfăşoară activitatea camerele de comerț, de 
artizanat, de agricultură, şi de industrie, asociațiile de activități şi de dezvoltare, 
comitetele de dezvoltare economică şi sucursalele lor locale, comitetele locale 
pentru locuri de muncă etc.

O caracteristică importantă a dezvoltării la nivel local o constituie 
capacitatea întreprinderilor locale. dezvoltarea locală diferă de strategiile 
tradiționale de dezvoltare prin punerea accentului pe datele endogene. 
În lipsa instituțiilor financiare locale şi având în vedere dotarea inegală în 
domeniul resurselor naturale, aceşti factori endogeni accentuează importanța 
întreprinderilor care vor exista sau nu la acest nivel. ţinând cont de faptul că 
investiția sub forma de capital nu mai este suficientă, se are în vedere o dublă 
formă de dezvoltare în materie de sistem economic: un sistem economic 
național organizat în jurul industriilor de tip capitalist, cu forță de muncă 
înalt calificată şi cu un sistem economic local structurat pe capacitățile 
întreprinderilor.

reuşita unei politici de dezvoltare locală va depinde în mod hotărâtor de 
rapiditatea cu care sunt asigurate informarea şi specializarea profesională. 
Absența unei rețele de informare şi comunicare duce la o lipsă de conectare 
a proiectelor izolate pentru a se îmbogăți reciproc prin apariția unor proiecte 
mai vaste. informația nu trebuie să se limiteze la mediul geografic imediat, fiind 
esențial ca proiectele să fie cunoscute în afara mediului în care au fost definite 
pentru a efectua schimburi de experiență şi pentru a sensibiliza protagoniştii 
dezvoltării naționale şi regionale în privința propriilor contribuții. proiectele 
de dezvoltare locală vor avea în vedere şi proiecte de formare profesională, 
iar comitetele locale pentru problema locurilor de muncă au pus simultan 
problema necesității proiectului şi a necesității formării profesionale. conceptul 
de dezvoltare locală se defineşte ca o strategie de intervenție economică în 
care reprezentanții locali ai sectorului privat, public sau social cooperează 
la valorificarea resurselor umane tehnice şi financiare ale unei colectivități 

15 X. Frege, Descentralizarea, Ed. Humanitas, bucureşti, 1991, p. 58.
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asociată în cadrul unei structuri sectoriale sau intersectoriale de activitate 
privată sau publică având drept obiectiv principal crearea de locuri de muncă16.

dezvoltarea în plan local are, aşa cum am arătat şi un important impact 
social. multe pledoarii în favoarea descentralizării sunt organizate astăzi în jurul 
metaforei dezvoltării locale17.

Făcând să scadă inflația, dezvoltarea locală frânează şomajul. prin crearea 
unui loc de muncă într-un punct al teritoriului nu se ajunge la dispariția unui 
alt loc de muncă în altă parte. se constată că un potențial de locuri de muncă 
existent la nivel global nu poate fi mobilizat decât la acest nivel. Acest potențial 
cuprinde două componente:

–  activități şi meserii tradiționale care au fost supuse unei concurențe 
foarte puternice de origine națională sau internațională. Aceste 
producții sunt înzestrate cu o caracteristică triplă: calitatea lor rămâne 
excepțională, ele sunt mai puțin costisitoare decât produsele de 
substituire şi constituie un element important în activitățile locale şi

–  activități sociale sau culturale care pot dobândi o miză economică şi 
permit astfel crearea unor locuri de muncă.

Aşadar, continuarea procesului de descentralizare, cu respectarea 
principiului subsidiarității, poate fi realizată numai printr-o serie de măsuri 
susținute care să sporească legitimitatea autorităților publice în proiectarea 
şi îndeplinirea unor obiective strategice în plan economic, social şi cultural, cu 
efect asupra modernizării societății româneşti.

În acest sens, autoritățile administrației publice centrale urmează să 
exercite în continuare atribuția de elaborare şi monitorizare a politicilor 
naționale în domeniile de activitate, precum şi competențele de reglementare, 
coordonare/îndrumare metodologică şi control cu privire la serviciile publice 
descentralizate, în timp ce autoritățile administrației publice locale vor exercita 
competențe de implementare a politicilor elaborate de nivelul central pentru 
fiecare sector de activitate precum şi de administrare/gestionare a bunurilor/
patrimoniului.

16 A profiroiu, s. racoviceanu, n. ţarălungă, op. cit., p. 16.
17 E. Hierichou, La Descentralisation, Ed. Goutier, paris, 1983.
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buna administrare. administraţia publică ministerială. 
Reorganizarea agenţiei Naţionale de administrare fiscală. 

aspecte manageriale şi juridice

Conf. univ. Dr. Emanuel AlBu,
Judecător, ÎCCJ, secţia de contencios administrativ şi fiscal

„Nu poate exista un stat sănătos, cu un organism 
fiscal anemic/bolnav/corupt, sistemul fiscal reprezentând 
rădăcinile statului care, la rândul său, trebuie să fie sistemul 
imunitar al corpului social.”

1. aspecte generale. administraţia publică centrală de specialitate

dacă în perioadele de creştere economică mediul de afaceri şi administrația 
îşi dispută meritele succesului, crizele sunt perioadele în care responsabilitatea 
rămâne orfană, deoarece nici mediul de afaceri şi nici administrația nu-şi 
asumă paternitatea, deşi criza este o situație în care dubla paternitate este pe 
deplin posibilă. Oricum, în astfel de situații, buna administrare, ca scop al unei 
administrații performante, rămâne o țintă fantomatică.

Este dificil pentru oricine încearcă să vorbească astăzi de buna administrare, 
când „performanțele” cele mai evidente şi de necontestat ale administrației 
publice din românia se rezumă la 50% economie subterană, 10-15% absorbția 
fondurilor europene nerambursabile şi 31-32% rata de colectare a taxelor şi 
impozitelor datorate de contribuabili bugetului de stat.

potrivit cap. V din constituție, în românia, administrația publică include 
administrația publică centrală de specialitate şi administrația publică locală.

din perspectiva expunerii de față, prezintă interes administrația publică 
centrală de specialitate şi anume administrația ministerială, care se organizează 
şi funcționează exclusiv în subordinea Guvernului.

Autoritățile administrative autonome, ca organe de specialitate ale 
administrației publice centrale, înființate prin constituție sau prin lege organică, 
autonome față de Guvern, dar aflate în forme mai mult sau mai puțin evidente 
de dependență față de parlament, una dintre camere, comisiile de specialitate ale 
acestora etc.1 nu prezintă interes în raport cu obiectul acestei lucrări.

Aşa cum am arătat şi cu altă ocazie2, în sistemul administrației publice 
ministeriale, trebuie inclus, în primul rând, Guvernul care, ca organ al 
administrației publice, este capul administrației ministeriale, pe care o 
subordonează direct sau indirect.

În al doilea rând, din sistemul administrației ministeriale fac parte 
ministerele, adică acele organe de specialitate ale administrației publice 

1 t. drăganu, Tendinţe de limitare a rolului în stat al Guvernului prin multiplicarea 
exagerată a autorităţilor administrative autonome ale administraţiei publice, în revista de 
drept comercial nr. 12/2000 şi nr. 1/2001;

2 E. Albu, Administraţia ministerială în România, Ed. All beck, bucureşti, 2004, pp. 51-52.
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centrale care poartă această denumire şi sunt conduse de persoane care fac 
parte din Guvern.

În al treilea rând, din sistemul administrației ministeriale fac parte acele 
organe de specialitate care, chiar dacă nu sunt denumite ministere, sunt 
conduse de persoane care fac parte din Guvern, precum departamentul politici 
pentru relația cu românii de pretutindeni; departamentul pentru relația cu 
parlamentul; departamentul pentru buget; departamentul pentru Ape, păduri şi 
piscicultură; departamentul pentru Energie etc., care funcționează ca organe de 
specialitate ale administrației publice centrale, fiind conduse de câte un ministru 
delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea autorităților respective.

În al patrulea rând, din sistemul administrației publice ministeriale fac parte 
organe de specialitate ale administrației publice centrale care sunt înființate, 
potrivit art. 102 alin. (1) din constituție şi art. 11 lit. o) din legea nr. 90/2001, în 
subordinea Guvernului, care poartă diverse denumiri: agenție, autoritate, oficiu, 
comisie, administrație, secretariat, institut, consiliu etc.

În al cincilea rând, în sistemul administrației publice ministeriale, se includ 
organele de specialitate care sunt înființate, în temeiul art. 102 alin. (1) din 
constituție şi art. 42 din legea nr. 90/2001, în subordinea directă a ministerelor 
şi, deci, în subordinea indirectă a Guvernului.

Aceste organe de specialitate ale administrației publice poartă diverse 
denumiri: agenție, autoritate, institut, oficiu, administrație, inspectorat, 
inspecție, etc., fiind subordonate ministerelor şi funcționând din alocații 
bugetare ori din venituri proprii şi alocații bugetare.

În al şaselea rând, în sistemul administrației publice ministeriale, trebuie 
incluse serviciile exterioare ale ministerelor, denumite de constituție ca fiind 
servicii publice deconcentrate.

Aceste organe ale administrației publice chiar dacă îşi desfăşoară 
activitatea în teritoriu, în unitățile administrativ-teritoriale, ele nu fac parte 
din administrația publică locală din mai multe considerente.

rolul acestor servicii deconcentrate este de a asigura realizarea sarcinilor 
pe care ministerul, căruia îi sunt subordonate, le are în unitățile administrativ-
teritoriale în care sunt organizate. deci, aceste servicii nu realizează sarcini ale 
administrației publice locale, ci sarcini ale administrației publice ministeriale.

conducătorii serviciilor publice deconcentrate în teritoriu sunt numiți şi 
eliberați din funcție de către miniştri, cu avizul consultativ al reprezentantului 
Guvernului în teritoriu, fără consultarea organelor administrației publice locale.

de asemenea, bugetele serviciilor publice deconcentrate, mijloacele 
materiale, resursele financiare sunt asigurate de către ministerele în subordinea 
cărora funcționează.

totodată, înființarea sau desființarea, atribuțiile, structura organizatorică, 
funcțiile de conducere, numărul şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin 
al ministrului în subordinea căruia aceste servicii publice deconcentrate îşi 
desfăşoară activitatea.

din punct de vedere al competenței materiale, ministerele şi celelalte 
organe de specialitate ale administrației centrale îşi desfăşoară activitatea, de 
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regulă, într-un anumit domeniu al activității economico-sociale, având astfel o 
competență specializată domeniului respectiv3.

dintre structurile administrației ministeriale, pentru lucrarea de față, 
prezintă interes ministerul Finanțelor publice ca organ de specialitate al 
administrației publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, care aplică 
politica acestuia în domeniul finanțelor publice, exercitând, potrivit art. 2 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare4, următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară 
a Guvernului şi cu normele uniunii Europene, elaborarea strategiei în 
domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate 
publică, reglementări contabile, datorie publică, coordonarea şi 
administrarea asistenței financiare nerambursabile, coordonarea şi 
administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, 
sisteme de management financiar şi control, coordonarea şi verificarea 
achizițiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului 
normativ şi instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice 
în domeniul finanțelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al 
Guvernului româniei, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul 
său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

d) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii şi prognoze pe 
termen scurt, mediu şi lung privind evoluția economiei româneşti în 
ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, precum şi fundamentarea 
principalelor măsuri de politică economică, exercitată prin comisia 
națională de prognoză;

e) de concepție bugetară şi fiscală;
f) de administrare a veniturilor statului;
g) de administrare a resurselor derulate prin trezoreria statului;
h) de administrare a datoriei publice;
i) de implementare a prevederilor tratatului de aderare a româniei la 

uniunea Europeană pentru domeniul financiar şi fiscal;
j) de coordonare a asistenței financiare nerambursabile acordate româniei 

de uniunea Europeană şi de statele membre ale acesteia, precum şi de 
statele membre ale Asociației Europene a liberului schimb;

k) de administrare financiară a fondurilor pHArE, ispA şi sApArd, inclusiv 
de asistență financiară acordată de statele membre ale Asociației 
Europene a liberului schimb;

l) de coordonare a relațiilor bugetare cu uniunea Europeană, precum şi a 
contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, 
în acest domeniu;

3 r.n. petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, bucureşti, 2009, pp. 115-116.
4 Hotărârea Guvernului nr. 89/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 34/2009, publicată în m. Of. nr. 145 din 19 martie 2013.
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m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având 
responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi 
funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural şi programatic 
pentru gestionarea instrumentelor structurale;

n) de autoritate de management pentru programul operațional „Asistență 
tehnică”;

o) de control financiar public intern;
p) de organizare şi exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv 

în ministerul Finanțelor publice;
q) de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția națională de 

Administrare Fiscală şi unitățile subordonate;
s)  de control al aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în 

domeniul său de activitate, precum şi al funcționării instituțiilor care îşi 
desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

t)  de autoritate cu competențe în domeniul politicii şi legislației vamale, 
coordonare, îndrumare şi control în acest domeniu;

u)  de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

v)  de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare 
şi materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul 
tehnologiei informațiilor şi comunicațiilor, de consultanță juridică, 
precum şi de promovare a unui cadru de lucru comunicațional.

Între unitățile aflate în subordinea ministerului Finanțelor publice, 
prevăzute în Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, se regăseşte 
Agenția națională de Administrare Fiscală, ca organ de specialitate al 
administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică.

2. agenţia Naţională de administrare fiscală

Agenția națională de Administrare Fiscală a fost înființată, la data de  
1 octombrie 2003, prin art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind 
reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, agenția devenind 
operațională de la data de 1 ianuarie 2004, odată cu intrarea în vigoare a 
codului fiscal şi a codului de procedură fiscală.

Agenția națională de Administrare Fiscală era/este condusă de un secretar 
de stat, care avea/are şi calitatea de preşedinte al agenției, fiind numit de 
primul ministru al Guvernului.

ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică 
cu personalitate juridică, aflată în subordinea ministerului Finanțelor publice, 
Agenția națională de Administrare Fiscală avea misiunea de a-şi desfăşura 
activitatea în domeniul impozitelor, taxelor, contribuțiilor şi al altor venituri 
bugetare, fiind responsabilă, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, în 
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numele şi în contul statului, de aplicarea legislației privind impozitele, taxele, 
contribuțiile şi alte venituri ale bugetului de stat, precum şi veniturile altor 
autorități şi instituții publice centrale sau ale comunității Europene, a căror 
administrare îi este conferită prin acte normative sau convenții, exclusiv 
veniturile datorate în vamă.

potrivit competenței încredințate prin această ordonanță a Guvernului, 
Agenția urma să asigure aplicarea unitară a prevederilor legislației privind 
impozitele, taxele, contribuțiile şi alte venituri bugetare, colectarea veniturilor 
bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor contribuabililor şi îmbunătățirea relației cu contribuabilii.

Atribuțiile, organizarea şi funcționarea Agenției naționale de Administrare 
Fiscală au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1574/2003, care a intrat 
în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, având în aparatul propriu un număr de 6 
direcții generale (de inspecție fiscală, de gestiune a impozitelor şi contribuțiilor, 
de colectare a creanțelor bugetare, de administrare a marilor contribuabili, de 
soluționare a contestațiilor), precum şi un număr de 41 de direcții generale 
județene şi direcția Generală a Finanțelor publice a municipiului bucureşti, ca 
servicii publice deconcentrate.

de asemenea, potrivit legii nr. 141/1997, în cadrul ministerului Finanțelor 
funcționa direcția Generală Vamală, ca autoritate învestită pentru aplicarea 
reglementărilor vamale, care, în perioada 2000-2004, a funcționat în cadrul 
ministerului controlului, pentru ca prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2005 să fie 
trecută în subordinea Agenției naționale de Administrare Fiscală, ca Autoritate 
națională a Vămilor.

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 110/2009, Autoritatea 
națională a Vămilor a fost organizată şi a funcționat ca organ de specialitate al 
administrației publice centrale, în subordinea ministerului Finanțelor publice, 
în cadrul Agenției naționale de Administrare Fiscală, în scopul aplicării politicii 
vamale şi în domeniul accizelor.

totodată, potrivit legii nr. 30/1991, în cadrul ministerului Finanțelor 
funcționa Garda Financiară, ca organ de control financiar, militarizat şi 
neîncazarmat, care, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003, 
a funcționat în cadrul ministerului controlului, iar prin Ordonanța Guvernului 
nr. 8/2005 a fost readusă în subordinea ministerului Finanțelor, ca instituție 
publică de control financiar.

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1324/2009, Garda Financiară, 
ca instituție publică de control financiar, adusă în subordinea Agenției 
naționale de Administrare Fiscală, avea rolul de a exercita controlul operativ şi 
inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte 
ce au ca efect frauda şi evaziunea fiscală.

Funcționarea celor trei autorități publice cu competențe în domeniul 
financiar-fiscal-vamal, în condițiile unui înalt grad de autonomie funcțională, 
s-a soldat însă cu rezultate contradictorii şi, chiar, nesatisfăcătoare, ceea ce 
a impus modificări structurale, ierarhice şi manageriale, precum aceea care a 
survenit în vara acestui an.
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3. reorganizarea Agenției naționale de Administrare Fiscală potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013

Cauzele şi scopul reorganizării Agenției naționale de Administrare 
Fiscală le găsim enumerate în expunerea de motive a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 74/20135:

–  consolidarea cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii fiscale;
–  necesitatea existenței unui mecanism unic de control care să înlăture 

paralelismele şi să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar 
contrară a aceleiaşi operațiuni economice;

–  rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii fiscale şi creşterea 
veniturilor colectate.

Analizând enumerarea făcută mai sus, a scopurilor urmărite prin adoptarea 
acestei ordonanțe de urgență, sunt lesne de identificat minusurile care au 
cauzat şi impus reorganizarea AnAF şi a celorlalte două structuri, Autoritatea 
națională a Vămilor şi Garda Financiară.

de asemenea, reorganizarea Agenției naționale de Administrare Fiscală a 
fost impusă de angajamentul asumat de românia în raport cu Fondul monetar 
internațional prin scrisoarea suplimentară de intenție transmisă la data de 8 
iunie 2012, ratificată prin legea nr. 205/2012, aprobată prin decizia consiliului 
directorilor executivi ai Fmi din 22 iunie 2012.

totodată, s-a urmărit implementarea proiectului de modernizare a 
administrării fiscale derulat cu sprijinul unui împrumut acordat de bird şi pentru 
respectarea angajamentelor asumate prin Acordul ratificat prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 51/2012, aprobată prin legea nr. 11/2013.

deci, cu alte cuvinte, adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea 
activității AnAF a fost impusă, în ultimă instanță, nu numai de necesități şi 
constrângeri interne, dar a fost impusă şi de constrângeri venite din partea 
organismelor internaționale, pe fondul crizei economico-financiare care 
continuă să se manifeste în românia.

deşi nu s-a menționat în expunerea de motive a ordonanței de urgență, în 
intervențiile publice ale actorilor politici implicați în reorganizarea AnAF s-a 
spus în mod expres că, prin reforma sistemului fiscal românesc, se urmăreşte, 
în ultimă instanță, ca nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor să crească cu 
5-6% din pib, de la 31-32% din pib în prezent.

Adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 ar putea 
reprezenta, în acelaşi timp, un instrument de realizare a strategiei de 
administrare fiscală a AnAF pe perioada 2012-2016, care vizează trei mari 
direcții de acțiune:

–  combaterea evaziunii fiscale şi a oricăror forme de evitare a declarării şi 
plății obligațiilor fiscale;

5 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru 
îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției naționale de Administrare Fiscală, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în m. Of. nr. 389 din 29 
iunie 2013.
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–  creşterea eficienței şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea 
costului;

–  încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări 
rapide şi la costuri reduse.

Adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 a însemnat, 
totodată, o redefinire a funcțiilor Agenției naționale de Administrare Fiscală, 
pe care urmează să le exercite şi anume:

a)  de strategie şi management;
b)  de gestiune a contribuabililor şi a impozitelor, taxelor, contribuțiilor şi a 

celorlalte venituri bugetare date în competența sa, conform legii;
c)  de inspecție fiscală şi de verificare fiscală;
d)  de colectare a veniturilor statului;
e)  de asigurare de servicii pentru contribuabili;
f)  de control operativ şi inopinat;
g)  de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale;
h)  de suport tehnic de specialitate acordat procurorului în efectuarea 

urmăririi penale;
i)  de supraveghere vamală şi fiscală;
j)  de control vamal;
k)  de coordonare, îndrumare şi control al aplicării reglementărilor legale 

în domeniul de activitate, precum şi al funcționării structurilor care îşi 
desfăşoara activitatea în subordinea sa;

l)  de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare 
şi materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul 
tehnologiei informațiilor şi comunicațiilor, de reprezentare juridică, de 
audit public intern, precum şi de comunicare internă şi externă;

m) de cooperare internațională.
În realizarea funcțiilor enumerate AnAF are o serie de atribuții generale, 

precum şi atribuții specifice în domeniul fiscal, în domeniul vamal, în domeniul 
prevenirii, descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi 
vamale, prezentarea acestora în cadrul acestei comunicări fiind superfluă, din 
moment ce acestea sunt enumerate detaliat la art. 7 din Hotărârea Guvernului 
nr. 520/2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției naționale de 
Administrare Fiscală6.

Noutăţile aduse de adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013  
constau, în esență, în aspecte care vizează o nouă organizare a structurilor 
implicate în domeniul controlului financiar şi fiscal, colectarea taxelor, 
impozitelor, contribuțiilor etc. la bugetul de stat, precum şi eficientizarea 
activității acestora.

În baza acestei ordonanțe de urgență a fost adoptată Hotărârea Guvernului 
nr. 520/2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției naționale de 
Administrare Fiscală, potrivit dispozițiilor cărora agenția se organizează şi 
funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, 

6 Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 publicată în m. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013.
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instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului Finanțelor 
publice.

Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor şi a 
altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii şi 
reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuțiilor de autoritate 
vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea 
şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda 
fiscală şi vamală, precum şi a altor fapte date prin lege în competența sa.

Agenția este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit 
prin decizie a prim-ministrului şi răspunde în fața ministrului finanțelor publice 
pentru întreaga sa activitate.

Astfel, Agenția națională de Administrare Fiscală, a fost reorganizată ca 
urmare a fuziunii prin absorbție şi preluarea activității Autorității naționale a 
Vămilor şi prin preluarea activității Gărzii Financiare, instituție publică care s-a 
desființat.

În subordinea Agenției naționale de Administrare Fiscală s-au înființat 
8 direcții generale regionale ale finanțelor publice, instituții publice cu 
personalitate juridică, care îşi au sediile în iaşi, Galați, ploieşti, craiova, 
timişoara, cluj-napoca, braşov şi, respectiv, bucureşti.

În cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice funcționează, 
ca structuri fără personalitate juridică:

– direcții regionale vamale;
– administrații județene ale finanțelor publice;
– servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale comunale;
– birouri vamale de interior şi de frontieră.
direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt conduse de un 

director general, funcționar public, numit prin ordin al preşedintelui Agenției, 
cu avizul consultativ al ministrului finanțelor publice.

direcțiile regionale vamale sunt conduse de un director executiv şi se află 
în coordonarea direcției generale a vămilor, în timp ce administrațiile județene 
ale finanțelor publice sunt conduse de un şef de administrație.

În cadrul Agenției naționale de Administrare Fiscală a fost înființată 
direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu 
atribuții de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală 
şi fraudă fiscală şi vamală, coordonată de un vicepreşedinte, cu rang de 
subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, şi condusă de un 
inspector general antifraudă, ajutat de inspectori generali adjuncți antifraudă.

În cadrul direcției generale antifraudă fiscală funcționează 8 direcții 
regionale antifraudă fiscală, conduse de inspectori generali adjuncți antifraudă, 
cu sediile în următoarele oraşe: suceava, constanța, Alexandria, târgu Jiu, deva, 
Oradea, sibiu, bucureşti.

Explicația faptului că sediile celor 8 direcții regionale antifraudă fiscală nu 
coincid cu sediile celor 8 direcții generale regionale ale finanțelor publice nu a 
fost oferită nici de actorii politici implicați şi nici în nota de fundamentare a 
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Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, dar nici afirmațiile din mass-media nu pot 
fi primite ca argumente depline7.

În cadrul structurii centrale a direcției generale antifraudă fiscală 
funcționează, pe lângă structurile de prevenire şi control, direcția de combatere 
a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea 
urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare, 
inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcții fiind detaşați în cadrul 
parchetelor pe posturi de specialişti.

Direcţia generală a vămilor funcționează în cadrul AnAF şi este condusă de 
către un director general, aflat în subordinea vicepreşedintelui Agenției care 
coordonează direcția generală de antifraudă fiscală.

direcția generală a vămilor coordonează direct din punct de vedere 
metodologic şi îndrumă activitatea birourilor vamale de frontieră, în timp ce 
direcțiile regionale vamale coordonează şi îndrumă birourile vamale de interior.

Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 conţine şi o serie de reglementări 
punctuale, cu caracter tranzitoriu şi final, în sensul că direcțiile generale 
regionale ale finanțelor publice se înființează prin transformarea direcției 
generale a finanțelor publice a județului, respectiv a municipiului bucureşti 
în care este stabilit sediul direcției generale regionale, prin fuziunea prin 
absorbție a celorlalte direcții generale ale finanțelor publice județene din aria 
de competență stabilită care îşi pierd personalitatea juridică.

totodată, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice preiau prin 
fuziune, prin absorbție direcțiile regionale pentru accize şi operațiuni vamale, 
direcțiile județene şi a municipiului bucureşti pentru accize şi operațiuni 
vamale, precum şi birourile vamale de interior şi de frontieră din aria de 
competență stabilită.

de asemenea, direcțiile județene şi a municipiului bucureşti pentru accize şi 
operațiuni vamale se reorganizează în birouri vamale de interior şi de frontieră.

Activitatea şi competențele tuturor direcțiilor generale ale finanțelor 
publice absorbite din aria de competență, precum şi a tuturor structurilor 
teritoriale subordonate acestora sunt preluate de către direcțiile generale 
regionale ale finanțelor publice, înființate potrivit acestei hotărâri a Guvernului.

Administrațiile finanțelor publice municipale constituite la nivelul 
municipiilor reşedință de județ din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor 
publice județene se reorganizează în administrații județene ale finanțelor publice.

Administrațiile finanțelor publice municipale, altele decât cele reşedință de 
județ, şi administrațiile finanțelor publice orăşeneşti din subordinea direcțiilor 
generale ale finanțelor publice județene se reorganizează în servicii fiscale 
municipale, respectiv servicii fiscale orăşeneşti.

Administrațiile finanțelor publice comunale din subordinea direcțiilor 
generale ale finanțelor publice județene se reorganizează în birouri fiscale 
comunale.

7 m. bechir, Reorganizarea ANAF, sau când lupta politică trece înaintea luptei pentru 
buget, în cursdeguvernare.ro, din 3 noiembrie 2013.
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direcția Generală a Finanțelor publice a Județului ilfov se reorganizează în 
Administrația Județeana a Finanțelor publice ilfov, ca structură subordonată în 
cadrul direcției Generale regionale a Finanțelor publice bucureşti.

Administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor 1-6 din subordinea 
direcției Generale a Finanțelor publice a municipiului bucureşti se 
reorganizează în Administrații ale sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice.

Administrația finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul 
direcției Generale a Finanțelor publice a municipiului bucureşti se reorganizează 
ca Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii, structură subordonată din 
cadrul direcției Generale regionale a Finanțelor publice bucureşti.

Aspectele şi, evident, efectele juridice ale actelor normative privind 
reorganizarea ANAF, la care ne-am referit mai sus, sunt, pe de o parte, în 
legătură cu desființarea Gărzii Financiare şi preluarea activității acesteia 
de către AnAF şi, pe de altă parte, cu fuziunea prin absorbție şi preluarea 
activității Autorității naționale a Vămilor de către AnAF, precum şi cu pierderea 
personalității juridice de către structurile care s-au reorganizat prin fuziune prin 
absorbție în cadrul direcțiilor generale regionale.

Astfel, potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 74/2013, pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătoreşti, indiferent 
de faza de judecată, AnAF şi direcțiile generale regionale ale finanțelor publice 
se subrogă în toate drepturile şi obligațiile Autorității naționale a Vămilor 
şi ale direcțiilor generale ale finanțelor publice, după caz, şi dobândesc 
calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013.

de la aceeaşi dată, în litigiile în care direcțiile generale ale finanțelor publice 
județene au fost mandatate să asigure reprezentarea structurilor ierarhic 
superioare, calitatea de reprezentant al acestora se transmite către direcția 
generală regională a finanțelor publice care a preluat activitatea direcțiilor 
generale ale finanțelor publice județene respective.

ca urmare a desființării Gărzii Financiare, potrivit art. 19 alin. (6) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, pentru litigiile aflate pe rolul 
instanțelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată, Agenția se subrogă 
în toate drepturile şi obligațiile Gărzii Financiare şi dobândeşte calitatea 
procesuală a acesteia.

totodată, potrivit art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 74/2013, Agenția se subrogă în drepturile şi obligațiile Autorității naționale 
a Vămilor şi Gărzii Financiare de la momentul fuziunii prin absorbție, respectiv 
de la momentul desființării, iar direcțiile generale regionale ale finanțelor 
publice se subrogă în drepturile şi obligațiile structurilor absorbite prin fuziune, 
de la momentul fuziunii.

totuşi, considerăm că, atunci când, potrivit atribuțiilor legale/conferite în 
baza legii, structurile aflate în subordinea AnAF/direcțiilor generale regionale 
ale finanțelor publice, singurele entități care, potrivit noilor dispoziții legale, 
au personalitate juridică, emit acte administrative/administrative-fiscale, 
instanțele de judecată vor putea/vor trebui să facă aplicarea dispozițiilor  
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art. 4 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (1) din legea nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, după caz, dispunând introducerea în cauză a 
acestora, pentru ca hotărârile pronunțate să le fie pe deplin opozabile.

Evident că, potrivit noilor dispoziții legale la care ne-am referit mai sus, 
autoritățile emitente, care nu au personalitate juridică, dar au capacitate 
administrativă, ca subiect al raportului juridic, născut/modificat/stins prin 
actul administrativ/administrativ-fiscal emis, dedus judecății, vor putea fi 
reprezentate de AnAF/ direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, 
după caz, care le va/vor asigura reprezentarea legală, în fața instanțelor de 
contencios administrativ.

demn de semnalat este şi faptul că, prin art. 24 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 74/2013 au fost modificate şi completate, între altele, 
dispozițiile legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, prin introducerea 
art. 1201, potrivit cărora, în cadrul parchetelor îşi pot desfăşura activitatea 
specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum 
şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de 
urmărire penală.

Această preocupare a legiuitorului/Guvernului(la inițiativa ministerului 
de resort, care a fost inițiatorul reglementării realizate prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 74/2013) trebuie salutată, cu speranța că, în fine, 
se va ajunge la concluzia că, dacă în sistemul judiciar român nu pot exista 
instanțe specializate în materia litigiilor fiscale, cel puțin să fie reglementată 
posibilitatea/necesitatea/obligativitatea ca la secțiile de contencios 
administrativ ale tribunalelor şi curților de apel să funcționeze complete de 
judecată specializate în materie fiscală, iar la nivelul Înaltei curți de casație 
şi Justiție să funcționeze o secție de contencios fiscal, aşa cum se întâmplă în 
multe dintre statele uniunii Europene. tema acestei conferințe nu ne permite 
să detaliem această idee, pe care sperăm să o dezvoltăm/argumentăm pe larg 
la o proximă ocazie.
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Rolul contractelor de concesiune  
în finanţarea investiţiilor publice

Lector dr. simona GHERGHINA
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

1. Consideraţii generale privind finanţarea investiţiilor publice

În măsura în care realizarea de investiții publice, concretizate în construirea 
sau extinderea, modernizarea sau doar reabilitarea unor bunuri aparținând 
statului sau unităților administrativ-teritoriale, reprezintă un obiectiv 
important al administrației publice1, atât centrale cât şi locale, identificarea 
surselor de finanțare a programelor de investiții publice reprezintă un aspect 
esențial şi o preocupare constantă.

În contextul dificil pe care îl traversează finanțele publice, determinarea 
alocațiilor bugetare periodice ce pot fi utilizate pentru derularea de investiții 
publice şi conştientizarea limitelor legale şi bugetare ce le însoțesc îşi găsesc 
reflexul imediat în reglementarea unui sistem de management al investițiilor 
publice prin stabilirea unui mecanism de prioritizare, aprobare şi monitorizare a 
acestora, cum este cel adoptat recent prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea 
unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative2.

Adoptat în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate prin acordurile 
încheiate cu creditorii internaționali ai statului3, aşa cum se arată în mod 
explicit în chiar denumirea sa şi în justificarea urgenței din preambul, acest 
act normativ instituie noi proceduri prealabile realizării acelor investiții publice 
pe care le defineşte ca fiind semnificative, respectiv cele a căror valoare totală 
estimată indicată de documentațiile tehnico-economice depăşeşte 100 
milioane lei. Aceste proceduri vor fi suplimentare celor reglementate prin legea 
nr. 500/2002 a finanțelor publice şi prin legea nr. 69/2010 a responsabilității 
fiscal-bugetare, rolul lor principal fiind aplicarea unor criterii de prioritizare a 
investițiilor publice semnificative, astfel încât finanțarea proiectelor de investiții 
calificate ca atare să poată fi făcută în cadrele legale generale, prevăzute de 
legea finanțelor publice şi de legea responsabilității fiscal-bugetare, numai în 
măsura în care acestea sunt incluse pe lista proiectelor de investiții publice 

1 realizarea acestui studiu, prezentarea şi publicarea sa au fost sprijinite de ministerul 
Educației cncs-uEFiscdi în cadrul proiectului de cercetare pn-ii-ru-pd-2012-3-0103.

 pentru o analiză din perspectivă preponderent economică a măsurii în care realizarea de 
investiții publice reprezintă un indicator al bunei guvernări, a se vedea A. Jefčák, F. Keereman, 
Challenges for Public Investment in New EU Member States, în G. schwartz, A. corbacho,  
K. Funke, Public Investment and Public-Private Partnerships, imF, palgrave macmillan, 2008, 
pp. 36-60 sau d. Grimsey, m. lewis, Public Private Partnerships – The Worldwide Revolution in 
Infrastructure Provision and Project Finance, 2004, Ed. Edward Elgar, pp. 19-35.

2 publicată în m. Of. nr. 593 din 20 septembrie 2013.
3 Fondul monetar internațional, banca mondială şi uniunea Europeană.
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semnificative ce urmează a fi finanțate din fonduri publice, aprobată anual prin 
memorandum de Guvern.

Evaluarea proiectelor de investiții prin prisma criteriilor de prioritizare 
reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 urmează a fi 
realizată de o structură nou înființată în cadrul ministerului Finanțelor publice, 
unitatea de evaluare a investițiilor publice, ale cărei atribuții sunt de asemenea 
stabilite prin acelaşi act normativ.

Analiza acestui act normativ şi a noutăților pe care le aduce în legătură 
cu procedura de finanțare şi aprobare a investițiilor publice excede obiectivul 
pe care şi-l propune acest articol, şi anume discutarea unor aspecte comune 
ale finanțării private a investițiilor publice. reglementările din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 88/2013 sunt însă relevante pentru această discuție 
din perspectiva faptul că instituie o definiție legală a investiției publice, chiar 
dacă una limitată la scopul aplicării actului normativ, respectiv prioritizarea 
proiectelor de investiții publice semnificative4.

2. finanţare privată – investiţii publice

pentru a stabili cadrul general de aplicare a reglementărilor din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 88/2013, lit. a) a art. 39 defineşte investiţia ca fiind 
„cheltuială care duce la o creştere a valorii activelor, care nu sunt consumate 
imediat, ci care sunt folosite ulterior pentru producția viitoare a bunurilor şi 
serviciilor”, lit. b) defineşte investiţia publică drept „investiția realizată de către 
sau în numele unei autorități publice centrale, al unei administrații publice 
locale în cazul în care proiectul este cofinanțat din fonduri alocate de la bugetul 
de stat prin programele naționale sau al unui operator economic asupra căruia 
statul deține controlul şi este reclasificat în sectorul administrației publice 
potrivit regulamentului (cE) nr. 2.223/96 al consiliului din 25 iunie 1996, 
cu modificările şi completările ulterioare. se consideră investiții publice şi 
investițiile realizate din credite bancare garantate de către stat, şi investițiile 
care fac obiectul unui parteneriat public privat pentru elaborare, implementare, 
operare şi/sau finanțare”, iar lit. c) defineşte proiectul de investiţii ca fiind „un 
set de activități desfăşurate într-un anumit interval de timp, ca parte a unui 
program de cheltuieli publice, în scopul realizării unei investiții publice”.

din analiza definiției „investiției publice” se poate observa că aceasta 
grupează mai multe tipuri de situații posibile, ce presupun mai multe tipuri 
de beneficiari indicați în mod expres dar şi mai multe structuri de finanțare 
posibile, care includ atât finanțare directă din bugete publice cât şi garanții 
guvernamentale, dar şi parteneriatul public-privat. Eclectismul definiției nu 
împiedică însă decelarea elementului comun al situațiilor enumerate, care 
dă criteriul identificării acelor investiții publice ce vor fi supuse evaluării şi 
prioritizării anterior aprobării lor în cadrele legislative curente: implicarea 
fondurilor alocate din bugetele publice centrale în finanțarea proiectelor de 
investiții respective.

4 potrivit art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, „În sensul prezentului 
capitol, în scopul exclusiv al prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, termenii 
şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații: […]”;
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Fie că este vorba despre o implicare directă a autorităților publice centrale, 
fie că finanțarea este asigurată de entități controlate de stat dar care nu îşi 
acoperă cel puțin jumătate din costurile de producție, fiind prin urmare 
prezumate a fi finanțate din bugetele publice (conform regulamentului (cE) 
nr. 2.223/96 al consiliului din 25 iunie 1996), fie că participarea fondurilor 
publice constituite la nivel central se face prin emiterea de garanții publice sau 
prin intermediul unui contract de parteneriat public-privat, această implicare a 
fondurilor publice din bugetele centrale în structurarea finanțării unui proiect 
de investiții publice va determina supunerea sa reglementării procedurale 
speciale din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013.

Aplicând acest criteriu, nu vor fi supuse acestei reglementări proiectele 
de investiții semnificative ce ar urma să fie finanțate din bugetele locale sau 
cu privire la care autoritățile publice locale ar urma să emită garanții sau să 
încheie contracte de parteneriat public-privat, dacă ar fi să ne translatăm la 
nivel local situațiile enumerate de definiția legală.

din perspectiva discuției pe care o propunem, elementul de relativă noutate 
al acestei definiții este reprezentat de includerea în acest mecanism de aprobare 
a investițiilor publice a unora dintre cele finanțate din fonduri private. Este vorba 
despre finanțările private de investiții publice care beneficiază de garanții emise 
de stat şi de acele finanțări private realizate în structura unui parteneriat public-
privat. Aceste două situații sunt enumerate expres de textul definiției.

criteriul ce structurează această definiție a investiției publice ce serveşte unei 
mai bune administrări a fondurilor publice la nivel central va fi însă în măsură 
să justifice neincluderea în sfera sa de aplicare a contractelor de concesiune, ca 
formă de finanțare privată a investițiilor publice? la prima vedere, neincluderea 
concesiunii în enumerarea cuprinsă în definiția legală stabilită de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 88/2013 poate fi considerată urmarea firească a aplicării 
liniei de demarcație pe care normele de clasificare statistică adoptate la nivelul 
uniunii Europene5 o instituie între concesiuni şi parteneriat public-privat. Această 
linie de demarcație este reprezentată de sursa din care provin majoritatea 
veniturilor partenerului privat în cursul perioadei de operare a unui proiect de 
investiții publice finanțat din fonduri private.

În structura sa elementară, un astfel de proiect presupune două mari 
etape: o etapă de construire sau realizare a obiectului investiției publice, în care 
finanțarea costurilor aferente este asigurată în principal din fonduri private, 
urmată de o etapă de operare a bunului astfel realizat, în care partenerului 
privat i se dă dreptul de a exploata bunul în vederea recuperării investiției, a 
acoperirii costurilor de operare şi a obținerii unui profit6. dacă în această etapă 
de operare a proiectului majoritatea veniturilor vor fi obținute de partenerul 
privat din tarifele colectate de la public, contractul va fi considerat şi clasificat 
din punct de vedere statistic ca fiind o concesiune. În situația în care cea mai 

5 cuprinse în manualul Eurostat privind deficitul şi datoria publică pentru implementarea 
sistemului european de conturi EsA 95, versiunea 2013, disponibil la http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/itY_OFFpub/Ks-rA-13-001/En/Ks-rA-13-001-En.pdF (consultat la  
15 noiembrie 2013).

6 corespunzătoare etapelor obişnuite ale unei finanțări de proiect.
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mare parte a veniturilor este obținută de partenerul privat din plăți realizate de 
partenerul public, contractul va fi clasificat ca fiind un parteneriat public-privat.

Este important de subliniat că elementul esențial care este comun ambelor 
tipuri de contracte prin care se poate realiza finanțarea privată a investițiilor 
publice este asumarea riscurilor semnificative ale proiectului de către 
partenerul privat. Şi în cazul concesiunii şi în cel al parteneriatului public-privat 
majoritatea riscurilor proiectului sunt asumate de partenerul privat iar acest 
lucru le deosebeşte cel puțin din punct de vedere contabil de contractele de 
achiziții publice, care sunt contracte în care cea mai mare parte a riscurilor sunt 
preluate de partenerul public.

Or, din perspectiva sursei veniturilor în perioada de operare a proiectului, 
parteneriatul public-privat va îndeplini fără niciun dubiu criteriul constând în 
utilizarea fondurilor publice centrale, stabilit în mod implicit de definiția legală 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, deoarece majoritatea 
veniturilor sale vor proveni din plăți realizate de partenerul public.

În cazul concesiunii însă, elementul care o diferențiază de parteneriatul 
public-privat, şi anume obținerea veniturilor din operare din tarifele percepute 
de la utilizatorii bunului nu este, în opinia noastră, suficient pentru a permite 
o excludere totală din sfera de aplicare a definiției „investiției publice” din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 decât în măsura în care toate 
veniturile sunt obținute din tarife şi nu există nici un fel de plăți realizate din 
fonduri publice. dacă admitem însă că toate situațiile enumerate de această 
definiție legală sunt aplicații speciale ale unui criteriu unic, şi anume utilizarea 
fondurilor publice alocate din bugetele centrale pentru finanțarea investiției 
respective, ar urma să acceptăm că şi în cazul concesiunii pot exista situații în 
care sunt folosite fonduri publice. potrivit definițiilor concesiunii de lucrări şi 
concesiunii de servicii cuprinse în art. 3 lit. g) şi h)7 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, de 
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, este permisă 
efectuarea de plăți către concesionar de către concedent. Astfel de plăți se 
pot realiza din bugetele centrale, prin urmare criteriul pe care am crezut că îl 
identificăm în structura definiției legale a „investiției publice” ar fi prezent şi în 
acest caz. Aceste plăți vor fi efectuate, chiar dacă ponderea lor în ansamblul 
veniturilor concesionarului nu este majoritară8.

7 potrivit art. 3 lit. g), „contract de concesiune de lucrări publice – contractul care 
are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida 
lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorității 
contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă 
determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite;” iar potrivit lit. h) 
„contract de concesiune de servicii – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul 
de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de 
concesionar, primeşte din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de 
a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de 
bani prestabilite;”.

8 G. dewulf, A. blanken, m. bult-spiering, Strategic Issues in Public-Private Partnerships, 
second edition, Wiley – blackwell, 2012, p. 97.
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nimic din enumerarea cuprinsă în definiție nu indică atribuirea vreunei 
semnificații ponderii avute de fondurile publice în ansamblul finanțării 
aferente proiectului de investiții respectiv. Fondurile publice nu trebuie să 
asigure integral şi nici măcar în majoritate această finanțare, prin urmare orice 
implicare a fondurilor publice pare să fie suficientă pentru calificarea investiției 
respective ca fiind o investiție publică. primele situații enumerate de definiție 
se referă explicit la faptul că beneficiar al investiției este o autoritate publică 
centrală sau o autoritate publică locală (în condițiile existenței unei cofinanțări 
de la bugetul de stat) sau un operator economic clasificat în sectorul public, 
arătându-se că investiția poate fi realizată de aceştia sau poate fi realizată în 
numele lor. să fie această ipoteză a realizării investiției în numele unei autorități 
publice sau al unui operator economic controlat de o astfel de autoritate 
publică capabilă să includă şi situația concesiunii? Este posibilă o astfel de 
interpretare, în opinia noastră, dacă avem în vedere că la încetarea concesiunii 
bunurile rezultate din investițiile realizate de concesionar vor fi în proprietatea 
statului sau a unității administrativ-teritoriale ce au avut rolul de concedent 
şi dacă acceptăm că definiția legală din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 88/2013 oferă un criteriu unic dat de utilizarea fondurilor publice. dacă 
în cadrul concesiunii concedentul face plăți către concesionar, situația s-ar 
încadra în ipotezele menționate de definiție. singurul tip de concesiune care 
ar rămâne în afara sferei de aplicare a acestei definiții şi deci a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 88/2013 ar fi cea în care nu sunt prevăzute plăți sau 
alte forme de garanții din fonduri publice.

Alternativa la această interpretare poate fi să considerăm că definiția nu 
este structurată pe un criteriu unic, ci reprezintă doar o enumerare eclectică 
de situații diferite. În opinia noastră, o astfel de interpretare este contrazisă 
de natura pragmatică a reglementării cuprinse în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 88/2013, al cărei scop declarat este „îmbunătățirea planificării 
bugetare şi a prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, pentru 
a spori absorbția fondurilor uE, în vederea creării spațiului fiscal şi a susținerii 
creşterii economice; (…) elaborarea unui set de criterii de prioritizare care să 
conducă la evaluarea şi selecționarea într-un mod eficient a proiectelor de 
investiții publice semnificative în vederea includerii acestora în programul de 
investiții publice”.

Or, este evident că situațiile enumerate de definiția „investiției publice” 
sunt reunite de efectul lor comun asupra bugetelor publice, care face necesară 
ținerea lor sub control şi ordonarea acestor efecte prin mecanismul de 
sistematizare şi monitorizare a investițiilor publice astfel instituit şi căruia 
definiția îi serveşte direct.

de asemenea, concedentul poate sprijini finanțarea privată a investițiilor 
asumate de concesionar prin emiterea de garanții de stat, caz care nu diferă 
prin nimic din perspectiva aceluiaşi criteriu al definiției de ipoteza finanțării 
investițiilor prin credite garantate de stat, enumerată explicit de definiție. 
În acest din urmă caz, prezența ipotezei explicite a creditului garantat prin 
emiterea de garanții de stat va atrage cel mai probabil includerea investiției 
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respective în domeniul de aplicare al definiției şi implicit al Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 88/2013.

dacă avem însă în vedere criteriul de identificare a investițiilor publice pe 
care l-am propus9, şi anume faptul că titularul dreptului de proprietate asupra 
bunului rezultat din investiția publică va fi întotdeauna statul sau o unitate  
administrativ-teritorială, concesiunea apare ca o modalitate de finanțare privată 
a investițiilor publice atunci când printre obligațiile concesionarului se află 
construirea unui bun nou sau reabilitarea, modernizarea sau extinderea unui 
bun existent, bunuri care vor trece în proprietatea statului sau a unei unități 
administrativ-teritoriale cel mai târziu la încetarea contractului de concesiune.

dar existența a cel puțin două criterii de definire a investițiilor publice 
este în măsură să conducă la o incertitudine atât în identificarea acestora cât 
şi în stabilirea regimului lor juridic. dacă ne raportăm la criteriul titularului 
dreptului de proprietate asupra bunului rezultat din investiție, atât concesiunea 
cât şi parteneriatul public-privat sunt fără îndoială forme de finanțare privată 
a investițiilor publice. din perspectiva utilizării fondurilor publice însă, este 
posibil ca nu întotdeauna concesiunea să fie considerată o modalitate de 
realizare a unei investiții publice, respectiv în situația în care nu presupune nicio 
plată din fonduri publice către concesionar.

cu toate aceste diferențe generate de aplicarea celor două criterii de 
definire a investițiilor publice, considerăm că un aspect pozitiv al definiției 
cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, cel mai probabil 
neintenționat ca atare, este includerea în categoria investițiilor publice a 
investițiilor finanțate din fonduri private, cel puțin sub forma parteneriatului 
public-privat. dacă acceptăm ca valabile şi interpretările argumentate mai sus, 
definiția legală poate include şi unele concesiuni. desigur, nu putem omite 
faptul că motivul pentru care aceste structuri contractuale de finanțare privată 
au fost incluse în această definiție este dat de prezența fondurilor publice. pe 
de altă parte, scopul urmărit de această definiție nu este delimitarea sferei 
investițiilor publice în general ci tocmai raționalizarea utilizării fondurilor 
publice pentru finanțarea investițiilor publice. chiar în limitele astfel induse 
de scopul definiției, recunoaşterea caracterului de investiții publice a acelora 
realizate cu finanțare privată vine să confirme implicit valabilitatea unui alt 
criteriu general pentru identificarea investițiilor publice, altul decât finanțarea 
lor din bugetele publice.

3. Rolul concesiunii în finanţarea investiţiilor publice

În cadrul aceluiaşi efort integrator care urmăreşte identificarea eventualelor 
elemente comune diferitelor structuri contractuale de finanțare a investițiilor 
publice, considerăm că modalitățile de finanțare privată a investițiilor publice 
sunt de cele mai multe ori construite pe structura concesiunii.

Această identificare a elementelor comune contractelor de concesiune 
şi contractelor de parteneriat public-privat este un demers pur juridic, în 

9 s. Gherghina, Consecinţele interdicţiilor de înstrăinare şi grevare din art. 872 al noului 
Cod civil asupra finanţării investiţiilor publice, Analele universității din bucureşti seria drept, 
nr. iii/2012.
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condițiile în care analizele de ordin statistic şi contabil au un scop contrar, de 
delimitare cât mai riguroasă a celor două mari modalități de finanțare privată 
a investițiilor publice. Acest efort de diferențiere a concesiunii de parteneriatul 
public-privat este circumscris ideii de delimitare a formelor de finanțare privată 
a investițiilor publice de finanțarea acestora din fonduri publice. motivul 
acestor diferențieri este dat de necesitatea identificării tratamentului statistic 
şi contabil al fondurilor publice implicate, în vederea determinării, potrivit unor 
norme comune la nivelul uniunii Europene, a impactului asupra bugetelor 
publice. calcularea după norme comune a impactului bugetar este importantă 
în vederea evaluării încadrării statelor în țintele de deficit public şi datorie 
publică stabilite în temeiul pactului de stabilitate şi creştere.

pentru diferențiere sunt utilizate în principal două mari criterii. contractele 
cu finanțare privată sunt separate de contractele publice (contracte de achiziții 
publice) prin utilizarea criteriului repartizării riscurilor: atunci când marea 
majoritate a riscurilor sunt preluate de partenerul privat, contractul va fi în 
afara bugetelor publice, cu excepția valorii obligațiilor de plată asumate de 
partenerul public, iar atunci când majoritatea riscurilor este preluată de 
partenerul public, contractul va fi asimilat unui contract de achiziții publice şi 
va fi inclus ca atare în bugetele publice.

contractele clasificate în afara bugetelor publice (în afara sectorului public) 
vor fi la rândul calificate drept concesiuni sau parteneriate public-privat prin 
utilizarea criteriului10 sursei veniturilor partenerului privat în cursul perioadei 
de operare a proiectului: dacă majoritatea acestor venituri vor proveni din 
tarife încasate de la utilizatorii bunului, contractul va fi calificat ca fiind o 
concesiune, iar dacă aceste venituri vor proveni în majoritate din plăți realizate 
de partenerul public, va fi un contract de parteneriat public-privat.

larga utilizare a celor două criterii de diferențiere a contractelor de 
finanțare a investițiilor publice a contribuit la consacrarea şi acceptarea lor 
drept criterii generale de distincție, aplicabile dincolo de cadrele contabile şi 
bugetare pentru care utilitatea lor a fost stabilită inițial. rolul acestor criterii 
în sfera dreptului nu a făcut până acum obiectul unor analize de detaliu, dar 
relevanța lor pentru calificarea din punct de vedere juridic a contractelor şi, 
în consecință, pentru determinarea regimului lor juridic merită să fie stabilită.

din perspectivă juridică, tendința este una mai degrabă de unificare decât 
de distincție, cel puțin în ceea ce priveşte procedurile de atribuire a acestor 
contracte. pornind de la principiile consacrate de tratatul privind Funcționarea 
uniunii Europene, directivele 17 şi 18/2004 reunesc sub aceeaşi reglementare 
a procedurilor de atribuire contractele de achiziții publice şi contractele de 
concesiune de lucrări, iar noile proiecte de directive referitoare la contracte 
publice şi concesiune reconfirmă această unitate de proceduri. transpunând 
directivele europene, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 
reglementează proceduri similare pentru contractele de achiziții publice, 
contractele de concesiune de lucrări şi contractele de concesiune de servicii iar 

10 J.-p. colson, p. idoux, Droit publique économique, 4e éd., lGdJ, lextenso éditions, paris, 
2008, p. 360, c. Guettier, Droit des contrats administratifs, 2e ed., puF, themis droit, paris, 
2008, pp. 264-266.
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legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, ca de altfel şi noul proiect 
de lege a parteneriatului public-privat reiau aceleaşi principii şi proceduri de 
atribuire, inclusiv sub aspectul reglementării procedurilor de contestare a 
procedurilor de atribuire.

În ceea ce priveşte însă distincția dintre contractele de achiziții publice şi 
contractele de concesiune şi contractele de parteneriat public-privat, criteriile 
cu care se operează sunt cele specifice perspectivei contabile: distribuția 
riscurilor – sursele de venituri ale partenerului privat.

dacă analizăm însă aceste contracte din perspectivă strict juridică, 
raportându-ne la obiectul lor şi deci la drepturile şi obligațiile părților, 
contractele de achiziții publice vor reprezenta contracte de vânzare-cumpărare, 
contracte de antrepriză sau contracte de prestări de servicii, astfel cum aceste 
contracte sunt reglementate de codul civil.

din acelaşi tip de perspectivă, contractele de concesiune şi de parteneriat 
public-privat vor avea de multe ori o zonă de intersecție reprezentată de 
concesiune. cu excepția contractelor de parteneriat public-privat al căror 
obiect principal este reprezentat de prestarea de către partenerul privat (prin 
intermediul societății de proiect) a unor servicii determinate către partenerul 
public, contractele de parteneriat public-privat vor cuprinde în structura lor 
una sau mai multe concesiuni. Astfel, în cadrul unui contract de parteneriat 
public-privat vor putea fi constituite în favoarea partenerului privat (sau a 
societății de proiect) drepturi de concesiune asupra unor bunuri proprietate 
publică, ca suport pentru concesiunea de lucrări în cadrele căreia partenerul 
privat va putea realiza cu finanțare privată bunul ce constituie obiectul şi 
rațiunea încheierii contractului. dacă exploatarea bunului realizat în cadrul 
parteneriatului public-privat se va face prin realizarea unui serviciu public 
astfel încredințat partenerului privat, contractul de parteneriat public-privat 
va include şi o concesiune de servicii.

În condițiile în care în cea mai mare parte a contractelor de parteneriat 
public-privat sunt de fapt contracte de concesiune, de regulă de mai multe 
tipuri, cu excepția celor în care recuperarea investiției partenerului privat se 
face prin prestarea unor servicii către partenerul public în schimbul unor plăți 
periodice, se pune întrebarea în ce măsură parteneriatul public-privat reprezintă 
o figură juridică distinctă11. cu atât mai mult cu cât în sistemele de drept de tip 
anglo-saxon12 dar şi în state care au preluat această idee13, concesiunea poate 
include şi structurile în care concesionarul este remunerat integral prin plăți 
efectuate de partenerul public. Existența repetată a unor reglementări distincte 
în materia parteneriatului public-privat, începând cu Ordonanța Guvernului  
nr. 16/2002 şi continuând cu legea nr. 178/2010, la care se adaugă faptul că 

11 pentru o analiză din perspectivă comparativă a acestei întrebări, F. lichère, Les parteneriats  
public-privé ou la seconde vie de Frank Lloyd Wright, în Parteneriats Public-Prive: Rapports  
du XVIIIe Congres de l’Academie internationale de droit comparé, ed. F. lichère, bruylant 
bruxelles, 2011, pp. 4-24.

12 G. dewulf, A. blanken, m. bult-spiering, op. cit., pp. 12-15.
13 cum ar fi portugalia, cf. p. costa Gonçalves, Les contrats de parteneriat public-privé au 

Portugal, în Parteneriats Public-Prive: Rapports du XVIIIe Congres de l’Academie internationale 
de droit comparé, op. cit., p. 450.
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în prezent a fost adoptat în senat un nou proiect de lege a parteneriatului  
public-privat (nr. 499/2013) ar părea să justifice cel puțin un regim juridic 
distinct. la nivelul uniunii Europene diverse documente fac referire la 
această modalitate de finanțare privată a investițiilor publice, dar nu există o 
reglementare specială. singurele norme aplicabile sunt cele menționate mai 
sus care au ca scop clasificarea statistică a operațiunilor în care sunt implicate 
fonduri publice în vederea reflectării lor în contabilitatea publică.

Şi din această perspectivă economică, contractele de concesiune şi 
contractele de parteneriat public-privat au în comun faptul că marea 
majoritate a riscurilor sunt suportate de partenerul privat. Or, din punct 
de vedere juridic, definiția tradițională14 a concesiunii include exercitarea 
drepturilor de către concesionar pe riscul său. În aceste condiții, diferențierea 
dintre concesiune şi parteneriat public-privat apare şi mai dificilă pentru jurist. 
criteriul consacrat al unei astfel de distincții, de natură economică, constând 
în sursa majorității veniturilor concesionarului/partenerului privat în etapa 
de operare a proiectului, are relevanță pentru stabilirea regimului juridic al 
contractului respectiv? În opinia noastră, acest criteriu nu este în măsură să 
determine regimul juridic al contractului. Atâta timp cât partenerul privat va 
avea dreptul de a exploata un bun sau de a opera un serviciu public pe riscul 
său, încasând tarife de la public, ponderea acestora în totalul veniturilor sale 
nu va putea schimba natura juridică de concesiune a contractului respectiv. 
chiar dacă există reglementări distincte ale concesiunii şi, respectiv, ale 
parteneriatului public-privat, acestea nu pot conține soluții juridice diferite în 
ceea ce priveşte regimul juridic al bunurilor implicate în proiectul respectiv sau 
în privința drepturilor şi obligațiilor părților.

cu toate acestea, criteriul economic al sursei veniturilor partenerului privat 
va face necesară existența unei reglementări speciale referitoare la asumarea 
şi ulterior executarea obligațiilor de plată ce revin partenerului public. Aceste 
obligații trebuie aprobate şi incluse în bugetele publice iar asumarea lor drept 
cheltuieli publice trebuie corelată cu identificarea veniturilor din care vor fi 
acoperite, cu respectarea limitărilor legale şi bugetare incidente. Existența unui 
impact bugetar şi necesitatea reglementării sale nu sunt însă specifice numai 
contractelor de parteneriat public-privat, deşi asigurarea majorității veniturilor 
partenerului privat din fondurile publice este în măsură să îndreptățească o 
astfel de concluzie. pe de altă parte însă, şi în cazul concesiunii de lucrări sau 
a concesiunii de servicii este posibilă plata unor sume de către concedent 
către concesionar, în completarea sumelor încasate din tarife de la utilizatori. 
regimul juridic al acestor obligații de plată din fonduri publice incluse într-un 
contract de concesiune nu va fi cu nimic diferit de cel al obligațiilor similare 
asumate în cadrul unui contract de parteneriat public-privat.

O altă structură contractuală ce beneficiază de reglementări distincte dar 
prin intermediul cărora se poate realiza finanțarea privată a investițiilor publice 
o reprezintă contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice. 
legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice stabileşte 
principiile şi regulile comune aplicabile contractului de delegare a gestiunii 

14 A. sebeni, Noţiunea şi încheierea contractului de concesiune, dreptul nr. 8/1999.
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serviciilor comunitare de utilități publice, în timp ce regulile specifice fiecărui 
astfel de serviciu sunt stabilite de legi speciale15.

un element specific delegării gestiunii serviciilor îl reprezintă faptul că 
această modalitate de operare a serviciilor se aplică unui serviciu existent, 
pentru care există deja o infrastructură.

În situațiile în care infrastructura nu există şi deci nici serviciul nu există, 
cum ar fi cazul în care într-o localitate nu există un serviciu public de alimentare 
cu apă potabilă sau de canalizare, delegarea gestiunii serviciului poate avea 
loc numai după realizarea infrastructurii aferente. dacă o astfel de investiție 
publică se va realiza prin finanțare privată, concesiunea de lucrări publice 
în scopul construirii infrastructurii serviciului va preceda sau va completa 
gestiunea delegată a serviciului. concesiunea de lucrări publice va exista şi în 
cazul în care operatorul privat care preia gestiunea unui serviciu existent îşi 
asumă obligații de a investi în extinderea şi/sau reabilitarea semnificativă a 
infrastructurii existente.

de asemenea, legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice face referire în mod expres16, în diferite locuri, la faptul că delegarea 
gestiunii serviciului public presupune concesionarea bunurilor ce compun 
sistemele de utilități publice şi sunt în proprietatea publică sau privată a 
unităților administrativ-teritoriale. În acest sens, alin. (2) al art. 25 din legea 
nr. 51/2006 prevede că o astfel de concesiune de bunuri „este parte intrinsecă 
a contractelor de delegare a gestiunii”. În ceea ce priveşte regimul juridic al 
acestor bunurilor realizate de operatorul privat, art. 26 alin. (5) din legea  
nr. 51/2006 prevede că la expirarea contractului bunurile realizate de 
operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contract 
constituie bunuri de retur şi revin de drept, gratuit şi libere de sarcini, unităților 
administrativ-teritoriale. potrivit aceluiaşi alin. (5), bunurile de retur rezultate 
din investițiile operatorului sunt integrate întotdeauna domeniului public al 
unităților administrativ-teritoriale17. soluția consacrată de art. 26 alin. (5) din 
legea nr. 51/2006 este reluată de art. 44 alin. (3) din aceeaşi lege, care distinge 
între investițiile finanțate din fonduri publice, care vor genera bunuri care 
aparțin domeniului public şi, pe de altă parte, investițiile finanțate din surse 
private, care vor genera bunuri de retur, ce vor trece în proprietate publică la 
expirarea18 contractului de delegare a gestiunii serviciului public.

Şi în cazul contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice, în ipoteza 
realizării prin intermediul acestora a unor investiții publice, concesiunea va fi 

15 legea nr. 241/2006 – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, legea  
nr. 325/2006 – legea serviciului public de alimentare cu energie termică, legea nr. 230/2006 
– legea serviciului de iluminat public, legea nr. 101/2006 – legea serviciului de salubrizare a 
localităților, legea nr. 92/2007 – legea serviciilor de transport public local.

16 de exemplu, definiția delegării gestiunii din art. 2 lit. e) şi art. 8 alin. (2) lit. d), art. 10 
alin. (4), art. 25, art. 26 alin. (3), art. 30 alin. (1).

17 cu toate acestea, potrivit art. 2 lit. i) şi j) dar şi art. 4 din aceeaşi lege sistemele de 
utilități publice (ce vor face obiectul concesiunii incluse în delegarea de servicii) pot aparține 
fie domeniului public, fie domeniului privat al unei unități administrativ-teritoriale.

18 În opinia noastră, textul legal se referă în mod eronat la „expirarea” contractului, deşi 
efectul este acelaşi şi în cazul încetării din alte motive a contractului de delegare a gestiunii.
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lesne identificabilă în structurile de organizare şi reglementare contractuală a 
finanțării private pentru aceste investiții publice, chiar şi atunci când nu este 
numită ca atare. Atunci când partenerul privat va avea dreptul de a utiliza 
bunuri proprietate publică în vederea realizării unei lucrări sau prestării unui 
serviciu public, dreptul său asupra acestor bunuri va fi un drept de concesiune, 
ceea ce va atrage aplicarea reglementărilor specifice.

din această perspectivă, toate tipurile de contracte reglementate prin care 
se poate realiza finanțarea privată a investițiilor publice, respectiv contracte 
de concesiune, contracte de parteneriat public-privat şi contracte de delegare 
a gestiunii serviciilor de utilități publice, vor include de regulă în structura lor 
unul sau mai multe tipuri de concesiune. considerăm că această constatare 
este valabilă în stadiul actual al dreptului românesc, în care contractele 
„speciale” de tipul contractelor de parteneriat public-privat şi al contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice au fost preluate din practica 
internațională în scopul de a extinde opțiunile de structurare contractuală 
a finanțării şi/sau operării private a unor bunuri sau servicii publice. Această 
preluare a unor tipare consacrate în alte sisteme de drept nu a îndepărtat însă 
şi nici nu a diminuat importanța reglementărilor preexistente referitoare la 
concesiune, astfel încât adaptarea noilor „modele” la sistemul juridic românesc 
s-a făcut, cel puțin până la acest moment, prin înglobarea conceptelor juridice 
tradiționale, adică a celor legate de concesiune.

reglementările la nivelul uniunii Europene favorizează o astfel de 
„reinventare” a concesiunii în condițiile în care importanța acesteia este subliniată 
de apropiata aprobare a unei directive speciale referitoare la concesiuni19.

se cuvine însă remarcat, în opinia noastră, faptul că pe structura elementară 
a concesiunii întemeiată pe tandemul drepturi conferite concesionarului – 
riscuri distribuite între părți se poate construi o diversitate contractuală atât 
de mare, încât contractele rezultate, deşi păstrează ca „sâmbure” comun 
concesiunea, pot fi foarte diferite. Aceste diferențe pot face obiectul unor 
reglementări suplimentare celor aferente concesiunii dar care totuşi nu mai țin 
de concesiune, ci de elementele adăugate acesteia. contractele astfel rezultate 
pot avea nume diferite, pot avea regimuri juridice diferite, iar prezența unei 
structuri de bază comune nu va fi suficientă pentru a le include pe toate în 
categoria contractelor de concesiune. Această retragere a concesiunii sub 
acest nume în zona „contractelor simple” şi supraviețuirea sa ca element 
component al „contractelor complexe”, cum sunt contractele de parteneriat 
public-privat, poate fi privită, în ciuda aparenței, ca o confirmare a succesului 
acestui tip de contract, mai ales dacă privim şi lista lungă şi impresionantă 
a proiectelor de investiții publice realizate de-a lungul timpului prin acest 
mecanism contractual20.

19 proiectul disponibil la http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=cOm: 
2011:0897:Fin:rO:pdF (consultat la 15 noiembrie 2013).

20 de exemplu, X. bezançon, 2000 ans d’histoire du partenariat public-privé pour la 
réalisation des équipements et services collectifs, Ed. presses de l’école nationale des ponts et 
chaussées, paris, 2004.
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1. Scurte consideraţii privind reglementarea parteneriatului  
public-privat în România

după 1990, legiuitorul român a manifestat preocupări constante în ceea 
ce priveşte reglementarea domeniul parteneriatului public-privat, preocupări 
concretizate în adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind 
contractele de parteneriat public privat, a legii parteneriatului public-privat  
nr. 178/2013, respectiv noua inițiativă legislativă adoptată de senat în anul 
2013 drept legea nr. 499 privind parteneriatul public-privat1.

În cei patru ani în care s-a aflat în vigoare, Ordonanța Guvernului  
nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat a ocazionat 
constante avertizări din partea comisiei Europene în legătură cu 
incompatibilitatea reglementării cu acquis-ul comunitar.

Astfel, în 2003 Regular Report on Romania’s progress towards accesion se 
menționează că „procedures for awarding public-private partnership contracts 
will have to be aligned with the acquis requirements”2.

În anul următor, raportul privind progresele româniei în vederea aderării 
la uniunea Europeană3 subliniază următorul aspect: „As a matter of priority, 
particular attention should be given to the correct enforcement of public-
procurement rules and to the elimination of inconsistencies with the acquis, 
especially in relation to romania’s public-private partnership legislation.”.

În documentul Romania 2005 Comprehensive Monitoring Report4 
comisia Europeană notează referitor la reglementarea privind parteneriatul 
public-privat: „As regards public procurement, the legislative efforts to 
achieve full alignment with the acquis need to be continued. this relates 
to the transposition of the 2004 public procurement directives as well as 
to the elaboration of a fully coherent and comprehensive legal framework 
for public procurement including harmonised rules on concessions and  
public-private partnerships [...]. implementation of public procurement 
legislation remains an area of serious concern. romania has to demonstrate 

1 legea nr. 499/2013 privind parteneriatul public-privat se găseşte în luna noiembrie pe 
ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale camerei deputaților. termenul de adoptare tacită 
a fost stabilit pentru data de 17 decembrie 2013.

2 www.mfinante.ro/documentemanag.html?pagina=domeniu, p. 71.
3 www.mfinante.ro/documentemanag.html?pagina=domeniu, p. 55.
4 sEc (2005) 1354, pp. 31-32.
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continued commitment to fully respecting and enforcing competitive 
and transparent public procurement procedures. A number of cases in the 
past showed misuse of public-private partnership forms and a disregard of 
procuremet rules: this must cease”.

Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 nu a fost amendată, conform solicitărilor 
comisiei Europene, fiind preferată soluția abrogării integrale în anul 2006.

În octombrie 2010, parteneriatul public-privat a constituit din nou subiect 
de reglementare specială prin adoptarea legii nr. 178. În ianuarie 2011, 
prin infograma nr. 724, reprezentanta permanentă a româniei la uniunea 
Europeană a înştiințat autoritățile în legătură cu recomandarea comisiei 
Europene de a modifica legislația în domeniul parteneriatului public-privat 
pentru a fi compatibilă cu acquis-ul şi jurisprudența europeană în domeniul 
achizițiilor publice şi concesiunilor.

În vederea evitării declanşării procedurii de infringement, legea a fost 
modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru 
modificarea şi completarea legii parteneriatului public-privat nr. 178/20105 
şi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi 
completarea legii parteneriatului public-privat nr. 178/20106.

relevante pentru scopul analizei este preambulul celor două acte 
normative de modificare.

Astfel, preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 
detaliază situația specială atrasă de adoptarea versiunii inițiale a legii  
nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat astfel:

„Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru 
perfecționarea şi armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului 
public-privat cu normele europene în materie, luând în considerare faptul 
că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect declanşarea 
procedurii de infringement de către comisia Europeană, consecința cea mai 
gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor 
proiecte de investiții majore, cu impact social şi economic la nivel național sau 
local, ținând seama de faptul că în momentul de față direcția Generală piață 
internă şi servicii a comisiei Europene (dG markt) a atras atenția autorităților 
române că legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 este în contradicție 
cu normele uniunii Europene privind contractele publice, iar începând cu data 
de 2 februarie 2011 românia a fost notificată în Eu pilot cu privire la acest 
aspect, partea română având 70 de zile să încheie această fază, termenul-limită 
fiind 15 aprilie 2011 (...)”.

preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2011 reia şi 
completează informațiile detaliate de Ordonanța de urgență a Guvernului  
nr. 39/2011 astfel:

„ca urmare a infogramei nr. 724 din 26 ianuarie 2011 prin care 
reprezentanța permanentă a româniei la uniunea Europeană a comunicat 
autorităților române faptul că comisia Europeană a recomandat modificarea 
legislației în domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibilă 

5 publicată în m. Of. nr. 284 din 21 aprilie 2011.
6 publicată în m. Of. nr. 729 din 17 octombrie 2011.
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cu acquis-ul şi jurisprudența europeană în domeniul achizițiilor publice 
şi concesiunilor, precizând că deja cazul a fost trimis pentru a fi introdus în 
sistemul Eu pilot care precede procedurile de încălcare a dreptului comunitar 
(infringement), ținând seama că prin Acordul-cadru de împrumut dintre 
uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi românia, în calitate 
de Împrumutat, şi banca națională a româniei, în calitate de Agent al 
Împrumutatului, în valoare de 1,4 miliarde euro (Acord), şi prin memorandumul 
de înțelegere dintre uniunea Europeană şi românia (memorandum), care 
constituie parte integrantă din Acord, la capitolul E «reforme structurale», 
al treilea paragraf, se precizează «cadrul legal privind parteneriatele  
public-privat din românia trebuie revizuit pentru a se asigura concordanța 
deplină cu directivele Europene privind achizițiile publice», este imperios 
necesară, pentru respectarea angajamentelor internaționale pe care românia 
şi le-a asumat, modificarea cadrului legal național în domeniul parteneriatului 
public-privat în vederea compatibilizării acestuia cu legislația europeană în cel 
mai scurt timp. Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente 
pentru perfecționarea şi armonizarea sistemului privind implementarea 
parteneriatului public-privat cu normele europene în materie, luând în 
considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect 
declanşarea procedurii de infringement de către comisia Europeană, consecința 
cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării 
unor proiecte de investiții majore, cu impact social şi economic la nivel 
național sau local, luând în considerare infograma nr. 9.071 din 11 octombrie 
2011 prin care reprezentanța permanentă a româniei la uniunea Europeană a 
comunicat scrisoarea domnului Jonathan Faull, director general al dG markt, 
prin care autoritățile române au fost informate că procedură de încălcare a 
dreptului european poate fi închisă de îndată ce prezenta ordonanță de urgență 
va fi adoptată şi notificată serviciilor comisiei Europene, în forma agreată de 
cele două părți, ținând cont de recomandările comisiei Europene, precum şi 
de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, se impune 
inițierea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea legii parteneriatul 
public-privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în care sa 
fie prevăzute ajustările impuse de prevederile normelor europene şi prin care să 
fie îmbunătățit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.”.

legea nr. 178/2010 a fost modificată în privința aspectelor care au fost 
considerate ca fiind incompatibile cu directivele europene. Asigurarea unor 
proceduri transparente şi competitive de atribuire nu a fost însă suficientă 
pentru a transforma legea în cauză într-un act normativ în măsură să asigure 
mecanisme coerente de structurare financiară care să permită implementarea 
efectivă a unor proiecte de parteneriat public-privat. O dovadă în direcția 
demonstrării veridicității acestei afirmații constă şi în amănuntul că în intervalul 
de timp scurs din 2010 şi până la finele anului 2013 nu a fost structurat niciun 
proiect în temeiul respectivei reglementări7.

7 pentru o analiză detaliată a deficiențelor legii nr. 178/2010, m.A. rațiu, s. Gherghina, 
„legea parteneriatul public-privat. comentarii şi adnotări”, Ed. monitorul Oficial, bucureşti, 
2011, pp. 81 şi urm.
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În vederea realizării unui proiect de lege a parteneriatului public-privat care 
să respecte principiile imperative consacrate prin tratat şi directive europene 
în materia atribuirii contractelor publice, dar şi să reglementeze mecanisme 
de finanțare care să permită construirea de proiecte viabile din punct de vedere 
financiar, în anul 2013 a fost constituit un grup de lucru la nivelul departamentului 
de drept public al Facultății de drept a universității din bucureşti8.

utilitatea emiterii unei legi speciale privind parteneriatul public-privat şi 
determinarea domeniului de reglementare al unui astfel de act normativ a 
constituit o temă de amănunțită analiză şi dezbatere în cadrul grupului de lucru.

2. este necesară o lege specială care să reglementeze parteneriatul 
public-privat?

necesitatea stabilirii unui mecanism juridico-economic distinct, pe de o parte 
pentru reglementarea concesiunii şi, pe de altă parte, pentru reglementarea parte-
neriatului public-privat rezultă din practica statelor cu experiență în implementarea 
unor proiecte publice prin combinarea finanțării publice cu finanțare privată, din 
ghidurile specifice ale instituțiilor financiare internaționale (cum ar fi banca mon-
dială, bErd, bEi etc.), din alte ghiduri de bune practici9, dar şi din studii, rapoarte şi 
acte normative emise inclusiv de organisme ale uniunii Europene10.

dacă pornim şi de la simpla observație că la nivelul legislației uniunii 
Europene, în prezent, sunt în curs de aprobare o directivă privind achizițiile 
publice, o directivă privind concesiunile şi au fost parcurse procedurile de 
consultare publică în subiectul parteneriatului public-privat prin adoptarea 
Cărţii verzi privind parteneriatul public-privat şi dreptul comunitar privind 
achiziţiile publice şi concesiunile, însoțită de numeroase rapoarte11 şi analize, 
inclusiv comunicări şi comunicări interpretative ale comisiei Europene12, este 
evident faptul că o analiză privind utilitatea adoptării unui act normativ dedicat 
reglementării distincte de concesiune şi achiziție publică a parteneriatului 
public-privat merită aprofundată.

pe de altă parte, din evidențele băncii mondiale13 se observă faptul că anumite 
state au decis să reglementeze parteneriatul public-privat prin acte normative 

8 Vezi expunerea de motive la proiectul de lege privind parteneriatul public-privat, secțiunea a 
5-a – „consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ”, http://www.dpiis.ro/
uploads/files/transparenta%20decizionala/legislatie/Expunere%20de%20motive_5.pdf

9 relevante sunt în acest sens studiile şi rapoartele periodice publicate de European  
ppp Expertise center, www.epec.com

10 pentru detalii referitoare la evoluția legislației comunitare în domeniul parteneriatului 
public-privat, m.A. rațiu, s. Gherghina, op. cit., pp. 27 şi urm.

11 sEc(2005) 629 – commission staff working paper report on the public consultation 
on the Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts 
and concesşions.

12 cOm(2005) 569 final – communication from the commission to the European parliament, 
the council, the European Economic and social committee and the committee of the regions on 
public-private partnerships and community law on public procurement and concessions.

13 http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/laws/ppp-and-
concesşion-laws
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speciale14, în timp ce alte state nu au dedicat o lege specială domeniului ci asigură 
reglementarea fie prin norme generale fie prin ghiduri de bune practici15.

Față de această situație specifică, este utilă pentru scopurile cercetării 
analizarea aspectelor care diferențiază în legislațiile statelor concesiunea de 
parteneriatul public-privat, pornind de la aspectul că, în materia concesiunii, 
legiuitorul comunitar a considerat de cuviință să reglementeze aspectele 
principale la nivel de directivă.

Astfel, directiva 18 a parlamentului European şi a consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri şi de servicii defineşte concesiunea după cum urmează:

„(3) concesionarea lucrărilor publice este un contract care prezintă 
aceleaşi caracteristici ca un contract de achiziții publice de lucrări, cu excepția 
compensației pentru lucrările efectuate, care poate consta fie exclusiv în 
dreptul de exploatare a lucrării, fie în dreptul de exploatare şi o plată.

(4) concesionarea serviciilor este un contract care prezintă aceleaşi 
caracteristici ca un contract de achiziții publice de servicii, cu excepția 
compensației pentru serviciile prestate, care poate consta fie exclusiv în dreptul 
de exploatare a serviciilor, fie în dreptul de exploatare şi o plată.”.

Fără a insista asupra deficiențelor de traducere evidente în versiunea 
oficială în limba română, observăm faptul că, în cazul concesiunii, se au în 
vedere proiectele care prin natura lor sunt exploatabile din punct de vedere 
comercial în sensul că sunt apte să producă consistente venituri din exploatare.

Acest principiu a fost implementat în legislațiile statelor membre cu 
anumite particularități16.

Astfel, în anumite state membre este permisă nelimitat suplimentarea 
veniturilor obținute din exploatarea obiectului contractului de concesiune cu 
plăți efectuate în beneficiul partenerului privat de către partenerul public:

– în Franța, în contractul de concesiune de lucrări, în contraprestație, 
concesionarul poate primi fie dreptul de a exploata construcția fie 
respectivul drept împreună cu plata unor sume de bani;

– în lituania, contraprestația poate consta exclusiv în venituri care rezultă 
din activitate sau venituri din activitate împreună cu plăți realizate de 
autoritatea adjudecatară în favoarea concesionarului.

În alte legislații se interzice expres suplimentarea veniturilor obținute 
din exploatarea obiectului contractului cu plăți de disponibilitate din partea 
autorității contractante. un exemplu relevant este cazul portugaliei care în 
legătură cu contractele de concesiune de servicii reglementează două posibilități 
alternative: veniturile obținute din exploatare, fie plăți efectuate de concedent.

14 Exemple de state care au considerat utilă adoptarea unei legi speciale care să 
reglementeze parteneriatul public-privat: Franța, croația, Grecia, polonia, irlanda, irlanda de 
nord, Kosovo, letonia, india, mexic, brazilia, Australia, Africa de sud ş.a.

15 cu titlu de exemplu, marea britanie şi statele unite ale Americii au în vedere, în primul 
rând, publicarea de ghiduri de bune practici de către organisme special abilitate în acest sens.

16 sursa – EUROPEAN PARLIAMENT – Analitical Overview of the legal Framework of Eu 
member states regarding the Awarding of concession contracts – 2012.
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Există, însă, şi legislații care condiționează şi/sau limitează suplimentarea veni-
turilor obținute din exploatarea obiectului contractului de concesiune cu plăți efec-
tuate de concedent în favoarea concesionarului, cum ar fi, următoarele exemple:

– în legislația bulgară se prevede faptul că plățile adiționale dreptului de 
a colecta veniturile de operare sunt permise numai în anumite cazuri în 
care acest lucru este impus de necesitatea de a asigura tarife acceptabile 
din punct de vedere social pentru prestarea unor servicii publice;

–  în republica cehă legea prevede faptul că doar „eventual” se combină 
dreptul concesionarului de a colecta veniturile de operare a proiectului 
cu plăți din partea concedentului;

–  în legislația franceză referitoare la concesiunea de servicii se prevede 
faptul că majoritatea beneficiilor concesionarului trebuie să provină din 
plăți efectuate de utilizatorii serviciului public şi nu din plăți efectuate 
de concedent;

–  legea concesiunilor din letonia reglementează faptul că remunerația 
concesionarului trebuie să provină în tot sau într-o măsură semnificativă 
din exploatarea obiectului concesiunii;

–  legislația poloneză a stabilit principiul conform căruia beneficiile 
concesionarului pot să constea, fie exclusiv în drept de exploatare a 
lucrărilor/serviciului sau dreptul respectiv însoțit de plăți din partea 
concedentului, plăți care nu vor fi stabilite de o manieră în care să 
permită recuperarea integrală a investiției concesionarului.

În românia, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 
a fost implementată formularea generală din directiva 18, conform căreia într-un 
contract de concesiune beneficiile se pot realiza de către concesionar:

i.  fie exclusiv din exploatarea obiectului contractului (tarife percepute de 
la utilizatori)

ii.  fie din exploatarea obiectului contractului la care se pot adăuga plăți 
efectuate de concedent.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 în forma actuală 
nu condiționează ca majoritatea beneficiilor concesionarului să rezulte 
din exploatarea obiectului contractului sau vreo altă limitare. În plus, 
reglementarea în cauză trebuie privită şi în contextul creat de alte particularități 
specifice modalității de implementare în românia a principiilor generale care 
guvernează concesiunea, astfel cum reies acestea din ordonanță, normele de 
aplicare17 şi Ghidul concesiunilor18, respectiv:

(i)  concesiunea este considerată în explicațiile introductive cuprinse în 
Ghidul concesiunilor o formă particulară de ppp care nu a fost destinată 

17 Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 de aprobare a normei de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, publicată în m. Of. nr. 98 din 8 februarie 2007.

18 Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii 
în românia, adoptat prin Ordinul comun al ministerului Finanțelor publice şi AnrmAp  
nr. 1517/9574/2009 publicat în m. Of. nr. 512 din 27 iulie 2009.
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acoperirii tuturor situațiilor în care intervine o cooperare între sectorul 
public şi sectorul privat pentru realizarea unui proiect public

(ii)  conform abordării consacrate în Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 34/2006, marea parte a riscurilor aferente construcției şi operării 
trebuie alocate partenerului privat

(iii)  durata contractului de concesiune se stabileşte astfel încât să se 
asigure un minimum de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă 
dată a proiectului.

deşi concesiunea astfel cum este reglementată în Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 34/2006 poate fi utilizată cu succes în anumite proiecte care 
presupun realizarea şi operarea investiției în cooperare între sectorul public şi 
sectorul privat, totuşi, se observă în practică faptul că o multitudine de investiții 
care necesită cooperarea între sectorul public şi sectorul privat astfel cum sunt 
sintetizate în cartea Verde a parteneriatului public-privat, de exemplu, nu pot 
fi structurate conform legii menționate.

prezentăm în continuare, într-un tabel comparativ, câteva aspecte de 
esență derulării raporturilor de cooperare în cadrul unor proiecte de parteneriat 
public-privat astfel cum sunt definite de bune practici şi documente de sinteză 
în domeniu, care nu se regăsesc în modul de reglementare a concesiunii în 
temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006:

ordonanţa de urgenţă  
a Guvernului nr. 34/2006

Cartea Verde a PPP şi alte bune practici19

– riscurile de proiect trebuie în cea mai mare 
parte transferate partenerului privat

– riscurile de proiect se alocă între partenerul 
public şi partenerul privat în funcție de 
capacitatea fiecărei părți de a evalua, 
controla şi gestiona un anumit risc

– durata contractului de concesiune se 
stabileşte astfel încât să se asigure un 
minimum de profit

– durata contractului de ppp trebuie stabilită 
de o manieră în care să permită recuperarea 
investiției şi obținerea unui profit rezonabil 
de către partenerul privat

– concesiunile fiind reglementate în acelaşi 
act normativ cu achizițiile publice suferă 
de o anumită rigiditate în comunicarea în-
tre partenerul public şi partenerul privat, în 
special referitor la posibilitățile de finanța-
re a proiectului

– parteneriatul public-privat presupune o 
interacțiune permanentă între sectorul 
public şi mediul de afaceri, inclusiv 
potențialii creditori ai proiectului

–  nu se permit consultări prealabile 
desfăşurării unei proceduri de selecție între 
partenerul public şi mediul privat

– autoritatea publică cu rol de unitate de 
coordonare la nivel național a ppp are 
obligația de a întreține consultări permanente 
cu partenerii publici şi potențialii investitori

19 Ghiduri publicate de instituții financiare internaționale (banca mondială, b.E.r.d., b.E.i.),  
O.E.c.d. etc.



277

cu alte cuvinte, se observă faptul că, Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 34/2006 nu a avut în vedere reglementarea soluțiilor de structurare 
economico-juridică a acelor proiecte de investiții care nu sunt exploatabile 
din punct de vedere comercial. putem să ne referim, cu titlu de exemplu la 
spitale, şcoli, grădinițe, penitenciare, autostrăzi în legătură cu care nu se pot 
colecta tarife de la un număr mare de utilizatori sau în cuantum suficient 
încât să permită realizarea unor beneficii substanțiale din exploatare etc. dacă 
astfel de proiecte se realizează cu asigurarea finanțării investiției de către un 
partener privat este evidentă necesitatea adoptării unei reglementări care să 
prevadă clar că este permis ca partenerul public să efectueze plăți în beneficiul 
partenerului privat, plăți care să constituie majoritatea veniturilor acestuia pe 
timpul operării serviciului public. iar o astfel de structură care are în vedere 
acele proiecte în legătură cu care nu se pune problema acordării, în primul rând, 
a unui drept de exploatare către partenerul privat, se încadrează în categoria 
parteneriat public-privat.

pentru a realiza o distincție clară între concesiune şi parteneriat public-privat20  
şi pentru a implementa, totodată, atât aspecte de bune practici solicitate 
de instituțiile financiare internaționale cât şi principiile statuate în studii şi 
rapoarte publicate de comisia Europeană şi alte organisme organizate la nivel 
comunitar, o soluție a fost reprezentată de diferențierea celor două mecanisme 
prin prisma următoarelor criterii principale:

–  sursa veniturilor obținute de partenerul privat pe perioada operării;
–  modalitatea de repartizare a riscurilor între partenerul public şi 

partenerul privat;
–  modul de raportare a duratei contractului la profitul care urmează să fie 

realizat de partenerul privat;
–  asigurarea unui control strict al modului de raportare la deficitul public 

şi datoria publică.
Astfel, parteneriatul-public privat în temeiul legii noi este caracterizat de 

următoarele aspecte:
–  un proiect realizat şi cu finanțare privată se va încadra în categoria 

parteneriatului public-privat numai dacă majoritatea veniturilor 
obținute de partenerul privat pe parcursul operării vor proveni din plăți 
realizate de partenerul public21;

20 pentru o analizã a acestei distincții în contextul legislației actuale, vezi s.Gherghina, 
„la intersecția contractelor de investiții publice: concesiuni sau parteneriat public-privat?”, 
revista românã de parteneriat public-privat nr. 5/2013, pp. 15-20.

21 totodată, se observă în noua lege implementarea ca şi criteriu de diferențiere între 
concesiune şi parteneriat public-privat a distincției consacrate pe acest subiect de EurOstAt, 
din punctul de vedere al abordării statistice:

„for the purpose of statistical treatment:
(i) concessions are defined as projects where the majority of revenue is generated by 

third-party users, whereas
(ii) in ppp the majority of revenue comes from public authorities”.
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–  un proiect de investiții publice se va putea implementa în parteneriat 
public-privat doar dacă este structurat economico-juridic de o manieră 
care sa nu îl clasifice în sectorul public, conform normelor EurOstAt;

–  riscurile se vor repartiza între parteneri în funcție de capacitatea fiecărui 
partener de a controla/gestiona riscul în cauză22;

–  durata contractului se va stabili de o manieră care să permită realizarea 
de către partenerul privat a unui profit considerat rezonabil pentru 
industria avută în vedere de proiect;

–  nu se vor realiza proiecte dacă nivelul preconizat al tarifelor de utilizare 
nu se va dovedi accesibil utilizatorilor serviciului public;

–  atribuții specifice atribuite departamentului pentru proiecte de 
infrastructură şi investiții străine şi ministerului Finanțelor publice 
permit exercitarea unui control cât mai strict asupra sumelor alocate 
din bugetele publice ca şi plăți de disponibilitate efectuate de partenerii 
publici în contracte de parteneriat public-privat precum şi controlul 
efectelor asupra deficitului public şi datoriei publice;

–  procedurile de atribuire nu derogă de la cele reglementate în legislația 
românească prin implementarea directivelor europene în materia 
achizițiilor publice şi concesiunilor.

În concluzie, se dovedeşte utilă completarea reglementării concesiunilor 
astfel cum este asigurată în prezent în temeiul Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2006 de o manieră care să permită implementarea a cât 
mai multe tipuri de proiecte care presupun realizarea de investiții publice în 
cooperare între sectorul public şi sectorul privat.

În plus, noua lege a parteneriatului public-privat, cel puțin până la 
momentul adoptării de către senatul româniei, a fost redactată cu o atenție 
deosebită în ceea ce priveşte respectarea principiilor imperative consacrate 
prin directive şi jurisprudența curții Europene de Justiție în materia atribuirii, 
semnării precum şi a modificării contractelor publice.

referitor la acest subiect, vezi şi analiza EpEc „Eurostat treatment of public-private 
partnerships. purposes, methodology and recent trends”, http://www.eib.org/epec/
resources/epec-eurostat-statistical-treatment-of-ppps.pdf

22 pentru detalii privind raportul dintre distributia riscurilor şi reflectarea în contabilitatea 
publicã a obligațiilor asumate de partenerul public, vezi raportul realizat de EpEc „risk 
distribution and balance sheet treatment. practical Guide”, http://www.eib.org/epec/
resources/epec-risk-distribution-and-balance-sheet-treatment.pdf
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1. Regimul juridic al Grupurilor de acţiune locală (Gal) în contextul 
parteneriatului public-privat reglementat prin legea nr. 178/2010

În românia parteneriatul public-privat1 beneficiază de un cadru normativ 
distinct, cu referire la legea nr. 178/20102, al cărei scop îl constituie 
reglementarea inițierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru 
lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanțări private (art. 2), 
acest act normativ aplicându-se în trei situații, respectiv pentru:

a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate 
cu obiectul legii, între un partener public şi un investitor privat, ca urmare a 
aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute 
de prezenta lege;

b) încheierea acordului de proiect;
c) înființarea şi reglementarea funcționării companiei de proiect (art. 9).
distinct de parteneriatul public-privat reglementat prin legea nr. 178/2010, în 

legislația uniunii Europene şi în dreptul nostru intern se remarcă o formă atipică 
a parteneriatului public-privat, cu importante conotații în practica autorităților 
administrației publice locale, cu referire la Grupurile de Acțiune locală (GAl).

1 pentru analiza parteneriatelor public-private, a se vedea, m.A. rațiu, s. Gherghina, 
(2011), Legea parteneriatului public-privat. Comentarii şi adnotări, Ed. monitorul Oficial 
r.A., bucureşti; O. puie, (2011), Parteneriatul public-privat, Ed. universul Juridic, bucureşti;  
s. Gherghina, Discuţii referitoare la contribuţia în bunuri a partenerului public la proiectele de 
parteneriat public-privat potrivit legislaţiei române actuale, dreptul nr. 4/2012, pp. 151-165;  
E.-l. cătană, Promovarea parteneriatului în contextul integrării României în Uniunea Europeană, 
în caietul ştiințific nr. 1/2006 al institutului de Ştiințe Administrative din republica moldova – 
„Administrația publică în perspectiva integrării europene”, chişinău, pp. 122-130; m. Olteanu 
(popescu), d. Alexandru, Influenţe europene asupra parteneriatului public-privat, în E. bălan, 
(coordonator), G. Varia, c. iftene, d. troanță, m. Văcărelu, (2013), Administraţia şi puterea politică. 
Tendinţe şi evoluţii în spaţiul public european, Ed. comunicare.ro, bucureşti, pp. 256-278.

2 legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în m. Of. nr. 676 din  
5 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; facem precizarea că, la data 
prezentării acestui studiu în cadrul prestigiosului eveniment ştiințific care a generat elaborarea 
acestui volum era deja aprobat în senatul româniei proiectul unei noi legi a parteneriatului 
public-privat care, în cazul parcurgerii tuturor etapelor procesului legislativ şi intrării sale în 
vigoare, va abroga în mod expres legea nr. 178/2010; din perspectiva de analiză a studiului 
nostru este de remarcat însă că parteneriatul public-privat promovat prin GAl-uri îşi păstrează 
nota atipică inclusiv prin raportare la modul de reglementare a parteneriatului public-
privat în proiectul noii reglementări în materie; proiectul legii parteneriatului public-privat  
în forma adoptată de senatul româniei este disponibil pe http://www.senat.ro/
legis%5cpdF%5c2013%5c13l499Fs.pdf, accesat la data de 6 noiembrie 2013.
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GAl-urile sunt entități ce reprezintă parteneriate public–private, constituite 
din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat şi societății civile, 
desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care îndeplinesc o serie de cerințe 
privind componența, teritoriul acoperit şi implementează o strategie integrată 
pentru dezvoltarea teritoriului3.

În dreptul uniunii Europene, cadrul normativ fundamental în materia 
Grupurilor de Acțiune locală îl constituie regulamentul (cE) nr. 1.698/2005 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEAdr)4.

potrivit regulamentului5, o parte semnificativă a contribuției FEAdr trebuie 
să fie rezervată unei axe6 speciale de finanțare numită axa LEADER, abordarea 
leader cuprinzând cel puțin următoarele elemente: strategii locale de dezvoltare 
pe zone, concepute pentru zone rurale clar definite la nivel subregional; 
parteneriate public-privat la nivel local, denumite „grupuri de acțiune locală”; o 
abordare ascendentă cu o putere decizională pentru grupurile de acțiune locală 
în ceea ce priveşte elaborarea şi punerea în aplicare a unor strategii locale de 
dezvoltare; o concepție şi o punere în aplicare multisectoriale ale strategiei, 
bazate pe interacțiunea dintre agenții şi proiectele din diverse sectoare ale 
economiei locale; punerea în aplicare a unor abordări inovatoare; punerea în 
aplicare a unor proiecte de cooperare; interconectarea parteneriatelor locale.

potrivit prevederilor art. 61 din regulament, în abordarea dezvoltării locale 
bazate pe parteneriat, grupurile de acțiune locală trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:

– trebuie să propună o strategie locală integrată de dezvoltare7 şi trebuie 
să fie responsabile pentru punerea în aplicare a acesteia;

3 G. tudose, „Accesarea fondurilor europene prin intermediul GAl-urilor”, în Al. ionaşcu, 
(coordonator) 2013, Grupuri de acţiune locală, anul Vii, nr. 3, Apdrp, p. 7, disponibil pe  
http://www.apdrp.ro/uploads/docs/nEWsletter/infoApdrp_noiembrie_2013.pdf, accesat la 
data de 4 noiembrie 2013; menționăm că Agenția de plăți pentru dezvoltare rurală şi pescuit 
(Apdrp) a fost înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 (publicată în 
m. Of. nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată prin legea nr. 198/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare), prin reorganizarea Agenției sApArd; potrivit acestui act normativ 
scopul Apdrp îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru 
Agricultură şi dezvoltare rurală, după aderarea româniei la uniunea Europeană [art. 1 alin. (2)  
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006].

4 regulamentul (cE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală (FEAdr), publicat în Jurnalul Oficial al 
comunităților Europene nr. 277 din 21 octombrie 2005.

5 punctul 51 din preambul, art. 61 din regulamentul (cE) nr. 1.698/2005.
6 Facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) coroborat cu art. 4 din 

regulamentul (cE) nr. 1.698/2005, axa reprezintă „un grup coerent de măsuri cu obiective 
specifice care rezultă direct din punerea în aplicare a acestora şi contribuie la realizarea unuia 
sau a mai multora dintre următoarele obiective: ameliorarea competitivității agriculturii şi 
silviculturii prin sprijinirea restructurării, dezvoltării şi inovației; ameliorarea mediului şi a 
spațiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor; ameliorarea calității vieții în mediul rural 
şi promovarea diversificării activităților economice”.

7 potrivit prevederilor art. 2 lit. g) din regulamentul (cE) nr. 1.698/2005, „strategia locală 
de dezvoltare” reprezintă „un ansamblu coerent de operațiuni care urmăreşte să răspundă 
obiectivelor, nevoilor locale şi punerii în aplicare la nivelul adecvat în cadrul unui parteneriat”.
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– trebuie să fie un grup reprezentativ de parteneri din diverse medii  
socio-economice prezente la nivel local pe teritoriul în cauză;

– la nivel decizional, partenerii economici şi sociali, precum şi alți 
reprezentanți ai societății civile, cum ar fi agricultorii, femeile din mediul 
rural, tinerii, precum şi asociațiile acestora, trebuie să reprezinte cel 
puţin 50% din parteneriatul local;

– trebuie să facă dovada că au capacitatea de a defini şi de a pune în 
aplicare o strategie de dezvoltare pentru zona în cauză;

– desemnează un coordonator administrativ şi financiar care are 
capacitatea de a administra subvențiile publice şi de a asigura buna 
funcționare a parteneriatului sau se asociază într-o structură comună 
constituită juridic, al cărei statut garantează buna funcționare a 
parteneriatului şi capacitatea de a administra subvențiile publice;

– teritoriul care intră sub incidența strategiei se caracterizează prin 
omogenitate şi reprezintă o masă critică suficientă din punctul de vedere 
al resurselor umane, financiare şi economice pentru a susține o strategie 
de dezvoltare viabilă.

de remarcat este că prin art. 63 din regulament sunt prevăzute măsurile 
pe axa LEADER şi care se concretizează în ajutorul acordat în cadrul acestei axe 
prin GAl-uri, măsuri ce au ca obiect:

a) punerea în aplicare a strategiilor locale de dezvoltare elaborate de către 
GAl-uri, în scopul realizării obiectivelor a cel puțin uneia dintre celelalte trei axe, 
respectiv: ameliorarea competitivității sectoarelor agricol şi forestier (Axa 1);  
ameliorarea mediului şi a spațiului rural (Axa 2); calitatea vieții în mediul rural 
şi diversificarea economiei rurale (Axa 3);

b) punerea în aplicare a proiectelor de cooperare pentru realizarea 
obiectivelor menționate la litera a);

c) funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea de competențe, 
precum şi acțiuni de animare pe teritoriu, cum sunt: studii asupra regiunii în 
cauză; acțiuni de informare privind regiunea şi strategia locală de dezvoltare; 
formarea persoanelor care participă la elaborarea şi la punerea în aplicare a 
unei strategii locale de dezvoltare; acțiuni de animare şi formare a animatorilor; 
punerea în aplicare, în parteneriate public-privat, altele decât cele care vizează 
strict parteneriatul constituit prin GAl8, a strategiei locale de dezvoltare care 
include una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la art. 52 lit. a), b) şi c) 
din regulament9.

8 cu titlu de exemplu, apreciem că aici poate fi inclus parteneriatul public-privat pe care 
un GAl îl constituie cu alte persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în zona delimitată 
GAl-ului respectiv, în vederea obținerii unui sprijin pe Axa lEAdEr în realizarea măsurilor 
prevăzute la art. 52 lit. a), b) şi c) din regulamentul (cE) nr. 1.698/2005.

9 măsurile prevăzute de art. 52 lit. a), b) şi c) din regulamentul (cE) nr. 1.698/2005 
sunt următoarele: a) măsuri menite să diversifice economia rurală, în special: diversificarea 
spre activități neagricole; ajutorul pentru înființarea şi dezvoltarea microîntreprinderilor, în 
scopul promovării spiritului antreprenorial şi consolidării mediului economic; promovarea 
activităților turistice; b) măsuri menite să amelioreze calitatea vieţii în mediul rural, în special: 
servicii de bază pentru economie şi pentru populația rurală; renovarea şi dezvoltarea satelor, 



282

cadrul normativ fundamental în materia GAl-urilor în dreptul nostru intern 
îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 prin care s-a stabilit cadrul 
general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol 
pentru dezvoltare rurală prin programul național de dezvoltare rurală 2007-
201310. Acest act normativ defineşte Grupul de Acțiune locală (GAl) ca fiind 
un „parteneriat local alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor şi autorităților 
publice, ai sectorului privat şi ai societății civile, constituit potrivit prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată 
cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare” [art. 2 alin. (2) lit. o) din lege].

2. Rolul Gal-urilor în dezvoltarea locală din România. Stadiul atragerii  
finanţărilor nerambursabile în cadrul măsurilor cofinanţate din 
fondul european agricol pentru Dezvoltare Rurală, Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală – axa leaDeR

Obiectivul general al Axei iV – lEAdEr îl constituie demararea şi 
funcționarea inițiativelor locale prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea 
propriilor teritorii, materializată prin participarea activă a populației la 
planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării 
zonei în care trăieşte. Abordarea teritorială propusă înseamnă o abordare 
complementară în relația directă cu politicile autorităților de la centru în scopul 
utilizării eficiente a resurselor locale în cadrul unei strategii comune, concepută 
plecând de la nevoile locale. concret, Axa lEAdEr vine cu ideea autoguvernării 
fondurilor la nivel local, pe baza nevoilor identificate în teritoriu11.

deja am expus în cuprinsul acestui studiu formele de concretizare a 
ajutorului acordat în cadrul Axei lEAdEr prin GAl-uri, care într-o structură 
sintetică au în vedere:

– punerea în aplicare a strategiilor locale de dezvoltare elaborate de către 
GAl-uri, în scopul realizării obiectivelor de ameliorare a competitivității 
sectoarelor agricol şi forestier, ameliorare a mediului şi a spațiului rural, 
calitatea vieții în mediul rural şi diversificarea economiei rurale;

– punerea în aplicare a proiectelor de cooperare pentru realizarea 
obiectivelor sus-menționate;

– funcționarea GAl-urilor, dobândirea de competențe, precum şi acțiuni 
de animare pe teritoriu (exemplificativ: studii asupra regiunii în cauză, 
acțiuni de informare privind regiunea şi strategia locală de dezvoltare, 

conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural; c) o măsură menită să asigure formarea 
şi informarea agenţilor economici din domeniile care intră sub incidența axei 3 (Axa 3 – 
calitatea vieții în mediul rural şi diversificarea economiei rurale).

10 Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare 
a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală prin programul 
național de dezvoltare rurală 2007 – 2013, publicată în m. Of. nr. 176 din 7 martie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare.

11 G. tănase, Al. ionaşcu, „Grupurile de Acțiune locală-GAl”, în Al. ionaşcu, (coordonator), 
Grupuri de acţiune locală, supracit., p. 5, accesat la data de 5 noiembrie 2013.
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formarea persoanelor care participă la elaborarea şi la punerea în 
aplicare a unei strategii locale de dezvoltare, acțiuni de animare şi 
formare a animatorilor).

din punctul de vedere al temei noastre de cercetare, prezintă relevanță 
modul în care românia beneficiază de această oportunitate pe deplin 
cunoscută şi implementată la nivel european numită axa lEAdEr.

românia a început implementarea conceptului lEAdEr în anul 2007, odată 
cu aderarea la uniunea Europeană. În perioada 2007-2009 în țara noastră au 
fost finanțate şi implementate prin măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de 
Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului, acțiuni cum 
sunt: elaborarea strategiilor locale care guvernează regimul juridic al GAl-
urilor; renovarea şcolilor, dispensarelor şi unităților culturale; îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere; promovarea mediului rural. Aceste acțiuni deja au 
contribuit la rezolvarea unor probleme specific din mediul rural.

În anul 2010, un număr de 120 potențiale GAl-uri au intrat în prima etapă 
de selecție pentru finanțare prin măsura 4.1. – Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală, fiind selectate 81 GAl-uri12. Al doilea apel de selecție GAl-uri 
a fost în anul 2012 când au fost selectate 82 GAl-uri13. În prezent, există un 
număr de 163 GAl-uri selectate la nivel național.

de remarcat este că, GAl-urile constituie în prezent unele dintre puținele 
forme de exercitare a parteneriatului public-privat capabile să atragă finanțări 
nerambursabile în mediul rural, numeroase cazuri de bună practică fiind 
elocvente în acest sens14.

3. Concluzii

distinct de parteneriatul public-privat reglementat prin legea nr. 178/2010, 
în legislația uniunii Europene şi în dreptul nostru intern se remarcă o formă 
atipică a parteneriatului public-privat, cu importante conotații în practica 
autorităților administrației publice locale, cu referire la Grupurile de Acțiune 
locală (GAl).

GAl-urile sunt entități ce reprezintă parteneriate public–private, constituite 
din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat şi societății civile, 

12 spre exemplu, în regiunea centru au fost selectate în această primă etapă 18 GAl-uri, 
respectiv: în județul mureş – 4 GAl-uri; în județul Alba – 3 GAl-uri; în județul sibiu – 3 GAl-uri; 
în județul Harghita – 4 GAl-uri; în județul covasna – 2 GAl-uri; în județul braşov – 2 GAl-uri.

13 spre exemplu, în regiunea centru au fost selectate în a doua etapă 7 GAl-uri, 
respectiv: în județul mureş – 2 GAl-uri; în județul Alba – 1 GAl; în județul sibiu – 1 GAl; în 
județul Harghita – 0 GAl; în județul covasna – 1 GAl; în județul braşov – 2 GAl-uri.

14 spre exemplu, unul dintre proiectele finanțate prin GAl, având ca obiectiv 
„Achiziționarea de utilaje agricole”, a fost depus în județul ialomița prin măsura 411-121 
„modernizarea exploatațiilor agricole”; beneficiarul a depus proiectul în luna februarie a anului 
2013, iar în luna iulie a fost contractat; valoarea totală a acestui proiect a fost de 358.281 lei,  
iar din această sumă, 137.224 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată prin pndr 
– a se vedea, G. tudose, „Accesarea fondurilor europene prin interemediul GAl-urilor.  
proiecte de succes”, în Al. ionaşcu, (coordonator), Grupuri de acţiune locală, supracit.,  
p. 7, accesat la data de 7 noiembrie 2013.



284

desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care îndeplinesc o serie de cerințe 
privind componența, teritoriul acoperit şi implementează o strategie integrată 
pentru dezvoltarea teritoriului.

regimul juridic al GAl-urilor este guvernat atât de reglementări cuprinse în 
legislația uniunii Europene cât şi de acte normative din dreptul nostru intern, cu 
referire la regulamentul (cE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală (FEAdr) 
şi Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 prin care s-a stabilit cadrul general de 
implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 
dezvoltare rurală prin programul național de dezvoltare rurală 2007-2013.

rezultatele cercetării relevă că importanța GAl-urilor rezultă în special din 
succesul acestei forme de parteneriat public-privat în dezvoltarea mediului 
rural, acestea constituind instrumentul juridic necesar pentru a beneficia 
comunitățile locale de măsurile cofinanțate din Fondul European Agricol 
pentru dezvoltare rurală prin programul național de dezvoltare rurală,  
Axa iV – lEAdEr.



285

aspecte controversate privind soluţionarea litigiilor  
având ca obiect contracte administrative

Lect. dr. Alexandru-sorin CIoBANu
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

din multitudinea de probleme care apar în legătură cu soluționarea litigiilor 
privind contracte administrative, intenționăm să punem în discuție doar câteva 
aspecte care generează reale controverse nu doar în literatura de specialitate, 
ci şi în practica instanțelor de judecată.

ca atare, vom aborda în cele ce urmează semnificația plângerii prealabile, 
în condițiile dispariției procedurii concilierii comerciale, problema admisibilității 
arbitrajului, unele aspecte privind taxele judiciare de timbru, respectiv dreptul 
prefectului de a contesta în instanță contractele administrative încheiate de 
autoritățile autonome locale.

1. Procedura prealabilă în cazul litigiilor privind contracte administrative

una dintre inovațiile legii nr. 554/20041 a reprezentat-o definiția extinsă 
a „actului administrativ”, de la art. 2 alin. (1) lit. c).

dacă în versiunea inițială a legii se preciza doar faptul că o serie de 
contracte ale autorităților publice (cele privind punerea în valoare a bunurilor 
proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor 
publice şi achizițiile publice) sunt asimilate „actelor administrative”, în urma 
modificărilor aduse prin legea nr. 262/20072 s-a adăugat, în mod rațional, 
teza finală care admite că prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de 
contracte administrative.

Este de remarcat faptul că această ultimă precizare utilizează conceptul mai 
general de „lege”, neimpunând expres să fie vorba despre legi organice.

desigur, „asimilarea” contractului administrativ cu actul administrativ nu a fost 
la adăpost de critici, prin raportare chiar la dispozițiile constituționale (art. 52).

Aici, se impun câteva clarificări:
Fără îndoială, nu se poate pune semnul egalității, ca regim juridic şi 

caracteristici, între un act unilateral de autoritate (actul administrativ propriu-zis)  
şi un contract, fie el şi administrativ.

ca atare, soluția legiuitorului reprezintă un simplu compromis conceptual, 
în sensul în care asimilarea se referă doar la aplicarea şi în cazul contractului 
administrativ, pe linii mari, a aceluiaşi regim de soluționare a litigiilor, ca şi în 
cazul actului administrativ unilateral3.

1 publicată în m. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
2 publicată în m. Of. nr. 510 din 30 iulie 2007.
3 pentru o analiză detaliată a legii nr. 554 din 2004, a se vedea A. iorgovan, Noua lege 

a contenciosului administrativ. Geneză, explicaţii şi jurisprudenţă, ed. a ii-a, Ed. Kullusys,  
bucureşti, 2006, respectiv A. iorgovan, l. Vişan, Al.-s. ciobanu, d.-i. pasăre, Legea 
contenciosului administrativ (cu modificările şi completările la zi) – Comentariu şi jurisprudenţă, 
Ed. universul Juridic, bucureşti, 2008.
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de altfel, chiar art. 2 alin. (1) lit. c) subliniază că este vorba despre o 
asimilare doar „în sensul prezentei legi”, adică numai în ceea ce priveşte 
aplicarea procedurii de contencios administrativ.

Ca urmare a acestei abordări, legiuitorul a considerat că este nevoie, şi în 
cazul contractelor administrative, de parcurgerea unei proceduri prealabile, 
înainte de sesizarea instanţei.

În prima variantă a legii nr. 554/2004 s-a reținut că plângerea prealabilă, în 
cazul litigiilor privind contracte administrative, avea semnificația concilierii din 
litigiile comerciale, fiind aplicabile „în mod corespunzător” dispozițiile codului 
de procedură civilă.

prin legea nr. 262/2007 s-au detaliat dispozițiile alin. (6) al art. 7 
(„procedura prealabilă”), precizându-se atât termenul de realizare a procedurii 
prealabile – 6 luni, cât şi momentul de la care acesta începe să curgă pentru 
fiecare ipoteză „litigioasă” în parte: probleme legate de încheierea contractelor, 
modificarea, executarea, interpretarea sau încetarea lor.

termenul „corespunzător” nu avea, însă, semnificația unei preluări tale 
quale a procedurii menționate, din moment ce art. 28 din legea inițială limita 
completarea dispozițiile sale cu cele din codul de procedură civilă numai în 
măsura compatibilității, aspect care urma a fi tranşat de către instanța de 
judecată. mai nou, în forma actualizată a legii, art. 28 a fost reformulat, făcând 
referire şi la aplicabilitatea normelor din codul civil, sub aceeaşi rezervă a 
compatibilității „cu specificul raporturilor de putere dintre autoritățile publice, 
pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile şi interesele lor legitime, pe 
de altă parte”.

ca urmare a intrării în vigoare, din octombrie 2011, a noului cod civil 
(ncc), denumirea capitolului XiV din codul de procedură civilă de la 1865 
(cpc) a fost schimbată, din „dispoziții privind soluționarea litigiilor în materie 
comercială” în „dispoziții privind soluționarea litigiilor dintre profesionişti”.

ca atare, sintagma „conciliere comercială” din art. 7 al legii nr. 554/2004 
a devenit, încă de pe atunci, desuetă, fiind, însă, de la sine înțeles că urma să 
ne raportăm la procedură „reşapată” aplicabilă „profesioniştilor”, astfel cum 
aceştia erau definiți în art. 3 din ncc.

În ce consta, până la urmă, această conciliere, „importată” din dreptul 
procedural comun în materia contenciosului administrativ?

În esență, reclamantul – adică „persoana vătămată” în sensul legii 
contenciosului administrativ, trebuia să convoace partea adversă, comunicându-i 
în scris pretențiile sale şi temeiul lor legal, toate actele doveditoare pe care se 
sprijină acestea, precum şi data stabilită pentru conciliere.

mai departe, după cum arăta fostul art. 7201 cpc, rezultatul concilierii urma 
a fi consemnat într-un înscris, cu arătarea pretențiilor reciproce referitoare la 
obiectul litigiului şi a punctului de vedere al fiecărei părți. desigur, în cazul în 
care partea adversă nu se prezenta la conciliere, se consemna această situație 
de fapt.

Fără să intrăm în detalii inutile, facem precizarea că, din start, această 
procedură era în mare parte nu doar lipsită de orice finalitate practică, ci chiar 
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incompatibilă cu regimul specific contractelor administrative, respectiv cu 
regimul procedurii de contencios administrativ.

În definitiv, din moment ce majoritatea litigiilor având ca obiect contracte 
administrative sunt generate de pretenții patrimoniale formulate de partenerul 
privat, în ce ar putea consta o astfel de „conciliere” între autoritatea 
contractantă şi cealaltă parte – persoană de drept privat?

chiar reglementările speciale din materia concesiunilor [a se vedea art. 50 
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii] interzic autorității 
contractante să îşi îngreuneze situația pe parcursul derulării contractului, adică 
să îşi asume noi obligații cu caracter pecuniar care ar direcționa majoritatea 
riscurilor în sarcina sa.

pentru aceste motive, este cel puțin greu de acceptat că o autoritate 
contractantă poate să „cedeze” amiabil în cadrul unei „concilieri” şi să accepte, 
pe seama bugetului public, tot felul de tranzacții. În orice caz, o astfel de 
„conciliere” nu credem că ar fi pe placul curții de conturi.

În orice caz, problema care se pune în prezent este dacă procedura prealabilă 
pentru contracte administrative mai există ...

după cum se ştie, ncpc nu mai cuprinde o procedură similară celei din 
capitolul XiV al cpc.

pe altă parte, art. 7 alin. (6) din legea nr. 554/2004 nu a fost modificat, 
astfel încât face referire, în continuare, la obligativitatea formulării unei 
plângeri prealabile, cu semnificația concilierii din litigiile comerciale.

mai mult, unii jurişti afirmă că s-ar putea lua în calcul procedura medierii 
(prevăzută de legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 
de mediator4) în cazul contractelor administrative, din moment ce aceasta 
reprezintă o „procedură prealabilă” sesizării instanței care este, oarecum, 
similară ca finalitate fostei proceduri de conciliere.

din punctul nostru de vedere, medierea este exclusă în materia contenciosului 
administrativ, fiind incompatibilă cu specificul unui asemenea litigiu.

În primul rând, nu credem că un liber profesionist – mediatorul, care nici 
măcar nu trebuie să aibă obligatoriu studii juridice, poate interveni în cadrul 
unui litigiu de drept public.

Apoi, medierea a fost creată pentru rezolvarea unor conflicte de importanță 
redusă, în materie civilă sau penală, pentru a se evita aglomerarea instanțelor de 
drept comun cu tot felul de „mărunțişuri” care se pot tranşa prin tranzacții ale părților.

Or, după cum deja am precizat, în cazul contractelor administrative, odată 
situația conflictuală declanşată, acceptarea unui „tranzacții” care poate fi de 
natură să aducă atingere interesului public este inadmisibilă.

nu în ultimul rând, ne putem imagina cum ar putea fi mediat un conflict 
între statul român şi un concesionar - persoană juridică străină, să spunem, de 
către un astfel de mediator, specializat în grănițuiri, raporturi de vecinătate, 
dreptul familiei şi altele asemenea?

4 publicată în m. Of. nr. 441 din 22 mai 2006.
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În consecință, dată fiind dispariția procedurii de conciliere comercială (între 
profesionişti), care este soarta normei de trimitere de la art. 7 alin. 6 din legea 
contenciosului administrativ?

Din punctul nostru de vedere, această dispoziţie a rămas fără obiect, întrucât 
nu mai există procedura la care face referire.

cum medierea este exclusă, rămân două posibile variante: fie acceptăm 
în continuare obligativitatea unei plângeri prealabile, dar aceasta va 
îmbrăca forma clasică – adică o simplă „petiție” adresată autorității publice 
contractante; fie mergem pe varianta dispariției acestei obligații, rezultând că 
partea vătămată se poate adresa în mod direct instanței, în termenul de 6 luni 
prevăzut de art. 11 din legea nr. 554/2004.

prima variantă nu este oportună. se observă că plângerea prealabilă clasică 
a fost prevăzută numai pentru persoanele vătămate prin actele unilaterale 
ale autorităților publice, pe care acestea din urmă le pot, în principiu, revoca. 
din acest punct de vedere, dacă „reclamantul” ar fi nu particularul, ci chiar 
autoritatea contractantă, se pune întrebarea în ce ar consta plângerea sa 
prealabilă şi ce finalitate ar putea avea.

A doua interpretare ni se pare cea mai potrivită, la acest moment.
În definitiv, după cum am arătat deja, nici măcar procedura concilierii 

nu era pe deplin compatibilă cu regimul contractelor administrative şi al 
contenciosului administrativ.

În concluzie, credem că dispozițiile art. 7 alin. (6), ca şi ale art. 11 alin. (1)  
lit. e) din legea nr. 554/2004 (cel puțin sintagma „de la data încheierii 
procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii”) sunt nu doar desuete, 
fără obiect, ci chiar abrogate implicit, urmând ca reclamantul să aibă acces 
direct la instanța de contencios administrativ, fără nicio procedură prealabilă.

de altfel, această soluție se impune şi dacă luăm în discuție ipoteza în care 
litigiul nu este declanşat de părțile contractului, ci de către un terț vătămat, 
inclusiv cei care pot invoca încălcarea unui interes legitim public.

Este cazul „organismelor sociale interesate”, astfel cum sunt definite la art. 2  
alin. (1) lit. s) din legea contenciosului administrativ, acestea putând invoca 
vătămarea printr-un act administrativ şi a interesului legitim public, fiind 
asimilate expres „persoanei vătămate” – art. 2 alin. (1) lit. a).

2. Problema admisibilităţii arbitrajului în litigiile privind contracte 
administrative

pornind de la dispozițiile art. 126 alin. (6) din constituție, controlul oricărui 
act administrativ pe calea contenciosului administrativ este garantat, singurele 
acte exceptate fiind cele care privesc raporturile dintre o autoritate publică şi 
parlament, respectiv actele de comandament cu caracter militar.

Actul administrativ, mai departe, este definit într-un sens extins prin art. 2 
al legii nr. 554/2004, înglobând şi contractele administrative.

Ar rezulta, din moment ce curtea constituțională nu a invalidat această 
asimilare, că, obligatoriu, orice litigiu având ca obiect un contract administrativ 
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constituie un litigiu de drept public, de competenţa exclusivă a instanţei 
specializate de contencios administrativ.

pentru acest considerent, legea nr. 554/2004 a detaliat atât procedura de 
sesizare a instanței, în cazul unor astfel de contracte, cât şi potențialele soluții 
care pot fi pronunțate.

Este esențial de observat că, în concepția legii organice, soluţionarea 
acestor litigii nu poate avea la bază clasicul principiu al egalităţii părţilor, aplicabil 
în contractele civile, tocmai pentru faptul că regimul juridic al contractelor 
administrative este unul derogatoriu de la dreptul comun, fiind vorba despre 
contracte încheiate, întotdeauna, pentru satisfacerea (şi) a unui interes public.

Având un astfel de obiectiv primordial, o altă regulă care guvernează 
contractul administrativ este aceea a „precarității”, care permite autorității 
contractante să denunțe unilateral contractul sau, după caz, să modifice 
unilateral clauzele din partea sa reglementară. În astfel de elemente, printre 
altele, constă ceea ce specialiştii numesc „poziție supraordonată” a autorității 
contractante față de cealaltă parte.

tocmai de aceea, în art. 8 alin. (3) din lege se impune judecătorilor 
învestiți cu soluționarea litigiilor privind contracte administrative obligația 
de a pronunța o hotărâre întemeiată pe regula după care „principiul libertății 
contractuale este subordonat principiului priorității interesului public”.

Este de la sine înțeles că toate aceste elemente sunt specifice litigiilor de 
contencios administrativ având ca obiect contracte administrative, fiind radical 
diferite de normele şi principiile civile care stau la baza soluționării clasicelor 
acțiuni contractuale din dreptul privat.

În materia contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, 
lucrări publice sau servicii, competenţa instanţei de contencios administrativ este 
stabilită, în egală măsură, chiar de actele normative speciale.

Astfel, potrivit art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, 
soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, executarea, modificarea 
şi încetarea contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică, inclusiv 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit legii nr. 554/2004, acțiunea 
fiind de competența secției de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicție se află sediul concedentului (cu recurs la curtea de apel).

de asemenea, pentru contestațiile privind atribuirea achizițiilor publice, a 
concesiunilor de lucrări publice şi servicii, Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 34/2006 prevede competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (CNSC), ca autoritate administrativ-jurisdicţională, deciziile 
acestui organ putând fi atacate pe calea plângerii prevăzute de art. 283 din 
ordonanță la secția de contencios administrativ a curții de apel în raza căreia 
se află autoritatea contractantă.

bineînțeles, întrucât procedura administrativ-jurisdicțională este 
facultativă, art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, 
reluând principiile consacrate de legea nr. 554/2004, arată că se poate apela 
direct şi la calea acţiunii în contencios administrativ, de competența secției 



290

specializate din cadrul tribunalului în circumscripția căruia se află sediul 
autorității contractante.

desigur, nu putem să nu remarcăm inconsistența legiuitorului român, care 
a introdus prin legea nr. 193/20135 (privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii) posibilitatea părților de a conveni ca litigiile în 
legătură cu executarea contractelor reglementate de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 34/2006 să fie soluționate prin arbitraj.

Oricum, această dispoziție s-a născut în mod neconstituțional întrucât, 
din moment ce se doreşte o derogare de la procedura stabilită prin legea 
nr. 554/2004, modificarea putea fi operată numai prin intermediul unei 
reglementări de rang organic. Or, legea nr. 193/2013 a fost adoptată ca lege 
ordinară, deci nu avea aptitudinea de a modifica dispozițiile legii contenciosului 
administrativ.

În acest context, apare ca o ilegalitate flagrantă şi soluția pe care a 
strecurat-o Guvernul în cele două acte normative care constituie norme de 
aplicare pentru Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 şi Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 54/2006.

Astfel, art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 71/2007, care conține normele 
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 în privința 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii, stabileşte că „părțile 
pot insera în contract clauza compromisorie care atribuie competența 
de soluționare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instanțelor 
arbitrale”. Această prevedere exista, după cum se observă, anterior modificării 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 prin legea nr. 193/2013.

pe aceeaşi linie merge şi Hotărârea Guvernului nr. 168/12007 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 54/2006, dar de o manieră mai „insidioasă”. concret, nu există o 
dispoziție expresă în norme care să ateste posibilitatea învestirii unei instanțe 
de arbitraj, însă această permisiune reiese din Anexa 6 a normelor. Astfel, 
aici regăsim modelul orientativ al contractului de concesiune, unde la art. 12  
alin. (2) se prevede că „pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot 
stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii”.

În mod evident, aceste dispoziții inserate în cele două acte administrative 
cu caracter normativ sunt flagrant ilegale, nu doar prin raportare la prevederile 
legii contenciosului administrativ, ci chiar din perspectiva celor două ordonanțe 
menționate.

de altfel, chiar dacă, prin absurd, s-ar accepta posibilitatea sesizării unei 
instanțe arbitrale, se pune întrebarea la ce instanță s-ar exercita calea de atac 
împotriva hotărârii arbitrale?

5 publicată în m. Of. nr. 387 din 28 iunie 2013.



291

după cum prevede art. 610 ncpc, competența de a soluționa acțiunea în 
anulare revine, ca regulă, secției civile a curții de apel în circumscripția căreia 
s-a realizat arbitrajul.

Acest lucru echivalează cu o „privatizare” totală a litigiului, din moment 
ce legea nr. 554/2004 nici nu prevede o astfel de „acțiune în anulare” în 
materia contenciosului administrativ şi, în plus, fixează anumite criterii de 
stabilire a competenței materiale şi teritoriale a instanței care nu au legătură 
cu dispozițiile art. 610 ncpc.

de altfel, nici nu ar fi posibil ca, în „primă instanță”, un tribunal arbitral să 
soluționeze litigiul având ca obiect contractul administrativ aplicând regulile 
dreptului privat, eventual chiar reguli stabilite ad-hoc de părți, pentru ca, în calea 
de atac, să se treacă brusc la o procedură de contencios administrativ, care se 
întemeiază pe reguli total diferite, menite să asigure prioritatea interesului public.

pentru toate aceste considerente, apreciem că arbitrajul nu reprezintă o 
opțiune validă în materia litigiilor privind contracte administrative (abordare 
care, după cum se ştie, există şi în dreptul francez).

De lege ferenda, se impune abrogarea expresă a dispozițiilor art. 2881 
al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, introduse în mod 
neconstituțional prin legea nr. 193/2013, precum şi a dispozițiilor ilegale din 
normele metodologice indicate.

de asemenea, ar fi utilă inserarea interdicției exprese, în legea 
contenciosului administrativ, de a se apela la arbitraj, ca să nu sperăm chiar 
la modificarea textelor constituționale [art. 52 şi art. 126 alin. (6)] prin 
menționarea expresă a competenței instanței de contencios administrativ în 
materia contractului administrativ.

3. aspecte privind taxele judiciare de timbru

potrivit art. 17 din legea nr. 554/2004, cererile în materie de contencios 
administrativ se taxează precum cauzele neevaluabile în bani, cu excepția 
acțiunilor privind contracte administrative care se vor taxa la valoare.

sigur, referirea la legea nr. 146/1997 urmează a se interpreta ca fiind făcută 
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/20136, noua reglementare în 
materia taxelor judiciare de timbru.

rezultă că, în general, pentru stabilirea taxei judiciare în litigiile privind 
contracte administrative se va face aplicarea art. 3 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 80/2013, text care prevede o serie de „algoritmi” de calcul a 
taxei datorate.

ca reglementare specială, art. 28717 al Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 34/2006 prezintă modul de calcul a taxelor judiciare de timbru pentru 
acțiunile având ca obiect achizițiile publice, respectiv contractele de concesiune 
a serviciilor şi lucrărilor publice. pentru comparație, taxarea „la valoare” 
prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 este superioară 
valoric celei prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.

6 publicată în m. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013.
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În ceea ce priveşte regula consacrată de legea nr. 554/2004, remarcăm că 
ea nu face vreo diferență între acțiunile promovate de către una dintre părțile 
contractului administrativ sau de către un terț.

dacă reclamantul ar fi o autoritate publică, problema taxării nu s-ar pune, 
pentru că acestea sunt scutite, oricum de plata taxelor judiciare.

ce se întâmplă, însă, dacă „terțul-reclamant” este o persoană de drept 
privat care intră în categoria „persoanei vătămate asimilate”7, adică este un 
„O.n.G.” care invocă rațiuni care țin de protejarea interesului legitim public  
(un „organism social interesat”8, în accepțiunea legii nr. 554/2004).

dacă pentru partenerii „particulari” din cadrul contractului, care, până la 
urmă, urmăresc interese cu caracter patrimonial, este firesc să se impună, ca 
pentru orice alt contract comercial în care ar fi parte, o taxă calculată la valoare, 
pentru o persoană juridică non-profit, ce are ca obiect de activitate protejarea 
unor interese publice (culturale, sociale, de mediu etc.) ale colectivității, 
această soluție este inechitabilă.

În general, este logic că un astfel de terț va solicita instanței de contencios 
să anuleze un contract administrativ (de concesiune domenială, sau de 
închiriere a unui bun proprietate publică, spre exemplu) care aduce vătămare 
intereselor generale ale colectivității.

Or, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
80/2013, sunt considerate acțiuni evaluabile în bani şi se vor taxa la valoare şi 
cererile privind „constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui 
act juridic patrimonial”, de unde rezultă că şi acțiunile de acest gen, îndreptate 
împotriva unui contract administrativ, vor urma acelaşi regim.

ca atare, se impune modificarea expresă cel puțin a legii contenciosului 
administrativ, în sensul de a se menționa că pentru acțiunile bazate pe 
vătămarea interesului legitim public, care pot fi introduse, potrivit art. 2 alin. 1  
lit. a), şi de organismele sociale interesate, se vor percepe taxe judiciare de 
timbru similare celor pentru cauzele neevaluabile în bani.

nu în ultimul rând, ne întrebăm dacă pentru o acțiune vizând modul de 
interpretare a contractului administrativ trebuie achitată o taxă judiciară 
calculată tot la valoarea acestuia.

din punctul nostru de vedere, o astfel de soluție este excesivă, pentru că nici 
măcar art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 nu prevede o 
astfel de soluție. Este adevărat că art. 17 din legea nr. 554/2004 nu face nicio 
distincție legată de petitul efectiv al cererilor privind contracte administrative 
dar, din moment ce face trimitere la legea specială a taxelor judiciare de timbru, 
considerăm că nu se poate aplica, în acest caz, taxarea la valoare.

7 potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), „(...) în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei 
vătămate şi grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi 
subiective sau interese legitime private, precum şi organismele sociale care invocă vătămarea 
prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi intereselor 
legitime ale unor persoane fizice determinate;”.

8 Acestea reprezintă „structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații şi altele 
asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni 
sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative” [art. 2 alin. (1) lit. s)].
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4. Cu privire la dreptul prefectului de a contesta contracte 
administrative, în baza atribuţiilor sale de „tutelă administrativă”

Sediul constituţional al materiei îl reprezintă art. 123 alin. 5 din legea 
fundamentală: „Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios 
administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în 
cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.”

pornind de la acest enunț, regăsim actualmente şi următoarele texte legale 
relevante:

Art. 115 din legea nr. 215/2001 – „dispozițiile primarului, hotărârile 
consiliului local şi hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de 
legalitate al prefectului în condițiile legii care îi reglementează activitatea.”

Art. 3 („tutela administrativă”) din legea nr. 554/2004 – „prefectul poate 
ataca direct în fața instanței de contencios administrativ actele emise de 
autoritățile administrației publice locale, dacă le consideră nelegale; acțiunea 
se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă 
de la momentul comunicării actului către prefect şi în condițiile prevăzute de 
prezenta lege. Acțiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru.”

Art. 19 din legea nr. 340/2004 – prevede ca atribuție a prefectului şi 
verificarea „legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale 
consiliului local sau ale primarului”, elementele de bază ale unei astfel de 
acțiuni fiind preluate integral în legea nr. 554/2004.

de asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale legii nr. 340/2004 se reține că structurile de specialitate ale 
instituției prefectului au următoarele atribuții:

–  art. 6 alin. (1) pct. 2 lit. b) – „examinează sub aspectul legalității, în 
termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise 
de autoritățile administrației publice locale”;

–  art. 6 alin. (1) pct. 2 lit. c) – „verifică legalitatea contractelor încheiate de 
autoritățile administrației publice locale, asimilate potrivit legii actelor 
administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care 
se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim”;

–  art. 6 alin. (1) pct. 2 lit. d) – „propun prefectului sesizarea, după caz, 
a autorităților emitente, în vederea reanalizării actului considerat 
nelegal sau a instanței de contencios administrativ, cu motivarea 
corespunzătoare” etc.

interpretarea gramaticală a acestor dispoziții ar duce la concluzia că 
prefectul poate ataca numai actele „emise” de autoritățile locale, adică 
actele administrative unilaterale, pentru că cele bilaterale, adică contractele 
administrative se încheie între două părți, nu reprezintă emanația exclusivă a 
autorității publice.

de altfel, dispozițiile art. 115 din legea administrației publice locale, lege 
organică, la rândul ei, sunt edificatoare în acest sens.

Oricum, admiterea posibilității prefectului de a contesta şi contracte 
administrative poate genera serioase complicații juridice, dacă pornim de la 
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premisa că ar reprezenta o aplicație a art. 123 alin. (5) din constituție, raportat la 
definiția extinsă a actului administrativ din art. 2 alin. (1) lit. c) al legii nr. 554/2004.

mai concret, din moment ce constituția prevede expres că primul efect al 
acțiunii prefectului este suspendarea de drept a actului atacat9, rezultă că şi în 
ipoteza în care actul atacat ar fi un contract administrativ ar urma să opereze 
aceeaşi măsură.

Or, o astfel de concluzie este cel puțin aberantă şi extrem de prejudiciabilă 
nu doar pentru autoritățile locale, ci şi pentru contractanții particulari. 
nu trebuie să uităm, în acest context, că suspendarea operează până la 
soluționarea definitivă a procesului, acesta putând dura de la câteva luni până 
la câțiva ani.

ca atare, a susține că un prefect poate bloca, pur discreționar şi fără 
nicio cenzură prealabilă a instanței, un contract administrativ încheiat de o 
autoritate publică locală, ar duce la consecințe extrem de nefaste la nivelul 
întregii administrații publice.

rațiunea textelor din constituție, precum şi a celor din legile organice 
subsecvente, este de a permite reprezentantului Guvernului în teritoriu să atace 
numai actele unilaterale, de autoritate, ale administrației autonome locale.

de altfel, nu trebuie uitat faptul că încheierea însăşi a contractelor 
administrative de către autoritățile locale are la bază, ca act premergător, 
o hotărâre a consiliului județean sau local, pe care prefectul, desigur, poate 
să o conteste. În acest fel se poate exercita şi un control asupra deciziilor cu 
implicații contractuale ale administrației autonome locale, putând fi blocată 
încheierea contractului administrativ avut în vedere.

dacă prefectul, însă, a rămas în pasivitate şi nu a depus nicio acțiune în 
contencios cu privire la actele administrative „pregătitoare”, credem că ar fi 
excesiv să îi recunoaştem, ulterior, dreptul de a ataca în instanță un contract 
deja încheiat.

În orice caz, remarcăm şi din punct de vedere formal, că legea administrației 
publice nu prevede obligativitatea comunicării către prefect a contractelor 
încheiate de autoritățile locale, această operațiune fiind impusă doar pentru 
actele unilaterale ale acestora.

Aşadar, considerăm că dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 
nu pot fi interpretate în sensul în care prefectul ar putea să atace contracte 
administrative, pentru că acest lucru ar însemna că se adaugă la lege, ca să nu 
spunem chiar la constituție.

Faptul că, potrivit acestui act administrativ normativ, serviciile de 
specialitate ale instituției prefectului analizează şi legalitatea contractelor 
încheiate de administrația locală nu înseamnă, mai departe, că prefectul are 
şi cale de acces la instanța de contencios administrativ, invocând atribuțiile 
sale de „tutelă administrativă”, mai ales că legea contenciosului administrativ 
nu prevede nimic legat de intentarea unei astfel de acțiuni la sesizarea unei 
persoane care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim.

9 A se vedea art. 123 alin. (5) teza finală din constituție.
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De lege ferenda, ne putem gândi la modificarea legii nr. 554/2004 (art. 3), 
cu precizarea expresă a faptului că prefectul nu poate să conteste contracte 
administrative, ci doar actele administrative unilaterale premergătoare 
încheierii acestuia („acte condiție”) sau subsecvente (acte „instrument”), emise 
de autoritățile locale.

5. Scurte concluzii

dintr-o succintă analiză a aspectelor anterior prezentate, rezultă că în perioada 
actuală există o oarecare „degringoladă” în ceea ce priveşte regimul aplicabil 
contractelor administrative, în special procedura de soluționare a litigiilor.

după o luptă îndelungată pentru recunoaşterea, din nou, a contractului 
administrativ, în dreptul intern, concretizată prin adoptarea legii nr. 554/2004, 
se remarcă o oarecare instabilitate în mediul normativ, atât la nivelul 
Guvernului, cât şi la nivelul parlamentului.

din păcate, ambele foruri demonstrează că nu au foarte multe cunoştințe 
în această materie şi, ceea ce este mai grav, nici nu vor să le dobândească.

Aceasta este şi explicația soluțiilor haotice care se tot succed la intervale 
scurte, o dovadă fiind dispozițiile din materia achizițiilor publice şi, mai nou, a 
concesiunilor de lucrări publice şi servicii, care se schimbă în mod arbitrar şi 
fără o logică minimală.

cum s-ar putea explica, de exemplu, faptul că achizițiile publice, 
deşi calificate prin lege organică drept contracte administrative, au fost 
metamorfozate prin tot felul de ordonanțe în contracte comerciale, pentru ca, 
mai nou, deşi au fost reintroduse în sfera actelor administrative asimilate, să 
fie date şi în competența instanțelor arbitrale.

Aceeaşi lipsă de consecvență o regăsim, după cum am demonstrat deja, şi 
în cazul altor contracte administrative.

ca atare, considerăm că aceste probleme trebuie tranşate în mod univoc, 
prin acceptarea unor potenţiale soluţii pentru litigiile având ca obiect contracte 
administrative: eliminarea expresă a procedurii prealabile; recunoaşterea 
competenței exclusive a instanțelor de contencios administrativ, cu infirmarea 
competenței instanțelor civile precum şi a oricărei forme de „jurisdicție 
privată” de genul arbitrajului; adaptarea rațională a taxelor judiciare de timbru; 
clarificarea aspectelor privind „consistența” dreptului de tutelă administrativă 
conferit prefectului, soluția rațională fiind, în opinia noastră, excluderea 
acțiunilor în contencios împotriva contractelor administrative, pentru 
argumentele deja prezentate.
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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 financiară sau în stare de insolvenţă

Conf. univ. dr. Cristian ClIPA
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,  

Universitatea de Vest din Timişoara

1. intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență cu nr. 46/20131 a ocazionat, 
pentru prima dată în sistemul autohton de drept, apariția unui cadru normativ 
ce şi-a propus să reglementeze două circumstanțe excepționale în care poate 
ajunge, la un moment dat, o unitate administrativ-teritorială, şi anume starea 
de criză şi insolvenţa.

din capul locului, se impune a fi observat faptul că actul normativ mai 
sus evocat priveşte, în exclusivitate, criza financiară ori, după caz, insolvența 
unităților administrativ-teritoriale, excluzând din câmpul său de reglementare 
situația de criză financiară ori de insolvență a statului, precum şi a tuturor 
autorităților, organelor şi instituțiilor administrației publice (în cel mai larg 
sens al acestei noțiuni), înzestrate cu personalitate juridică şi care depind ori 
se găsesc sub controlul unei unități administrativ-teritoriale sau a statului 
însuşi. Avem în vedere societățile comerciale înființate de stat sau de o unitate 
administrativ-teritorială, regiile autonome, dar şi instituții ale administrației 
publice precum ministerele, serviciile deconcentrate ale acestor ministere sau 
autoritățile administrative autonome (de nivel central).

motivul pentru care statul a fost lăsat în afara ariei de aplicare a Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 46/2003 îl putem înțelege; în fond şi la urma 
urmei, statul nu dă faliment niciodată, o afirmație pe care doctrina clasică 
de drept public a ridicat-o la rang de principiu, dar pe care realitățile lumii 
contemporane o aşează sub un serios semn de întrebare; concret, numeroase 
state ale lumii, mai ales în ultimii ani, au ajuns în situația de a nu-şi mai putea 
onora obligațiile curente, scadente pe termen mediu şi scurt, astfel că se poate 
vorbi, în cazul lor, fie de o criză financiară (mai mult sau mai puțin vizibilă), fie 
de o evidentă stare de insolvență.

În privința regiilor autonome şi a societăților comerciale înființate de o 
unitate administrativ-teritorială, credem că autorul ordonanței de urgență 
analizate în acest loc a greşit omițând din sfera ei de reglementare procedura 
de declanşare şi administrare a crizei financiare şi, după caz, a insolvenţei 
acestor subiecte de drept, pe care dreptul pozitiv, doctrina şi jurisprudența le 
plasează sub denumirea (generică) de întreprinderi publice.

1 privind criza financiară şi insolvența unităților administrativ-teritoriale, publicată în  
m. Of. nr. 299 din 24 mai 2013.
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2. potrivit art. 2 lit. m) din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului  
nr. 46/2013, prin criză financiară a unei unități administrativ-teritorială se 
înțelege acea stare a patrimoniului unei astfel de entități, „caracterizată prin 
existența unor dificultăți financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti 
(s.n.), ce duce la neachitarea obligațiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită 
perioadă de timp. criza financiară este prezumată în următoarele situații:

m1) neachitarea obligațiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de 
zile şi care depăşesc 15% din bugetul general al unității administrativ-teritoriale 
respective, cu excepția celor aflate în litigiu comercial;

m2) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri 
şi cheltuieli sau în bugetele instituțiilor ori serviciilor publice de interes local sau 
județean, după caz, pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenței”.

la rândul său, lit. r) aparținând aceluiaşi art. 2 din actul normativ mai 
sus evocat stabileşte faptul că insolvenţa „este starea patrimoniului unității 
administrativ-teritoriale caracterizată prin existența unor dificultăți financiare, 
prin lipsa acută de disponibilități băneşti, ce conduce la neachitarea obligațiilor 
de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. insolvența este 
prezumată în următoarele situații:

r1) neachitarea obligațiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 
de zile şi care depăşesc 50% din bugetul general al unității administrativ-
teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;

r2) neachitarea drepturilor salariale izvorâte din raporturile de muncă şi 
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de 
zile de la data scadenței”.

din economia dispozițiilor pozitive mai sus menționate se poate lesne 
observa faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 a urmărit 
şi – din perspectivă cantitativă (nu şi calitativă!) – a reuşit să facă distincție 
între starea de criză financiară, pe de-o parte şi starea de insolvenţă a unităților 
administrativ-teritoriale, pe de altă parte.

problema pe care ne-am propus a o analiza în cuprinsul scurtului studiu 
de față este aceea a regimului juridic al actelor emise sau, după caz adoptate 
de autoritățile administrației publice locale, constituite la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale care, la un moment dat, ajung în stare de criză 
financiară sau de insolvenţă.

3. Ipoteza stării de criză financiară
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 46/2013, situația de criză financiară poate fi sesizată, în 
condițiile art. 74 alin. (2) din legea cu nr. 273/20062, de:

–  ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale;
–  conducătorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale;
–  ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terțiari de credite din 

cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local;

2 privind finanțele publice locale, publicată în m. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006.
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–  conducătorii societăților comerciale sau ai regiilor autonome din 
subordinea consiliului local;

–  diverşi creditori;
–  directorul direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a 

municipiului bucureşti;
–  structurile teritoriale ale curții de conturi.
sesizarea se face la direcția generală a finanțelor publice județene sau 

a municipiului bucureşti şi la ordonatorul principal de credite al unității 
administrativ-teritoriale care se află în situația de criză financiară.

Art. 74 alin. (3) din aceeaşi lege cu nr. 273/2006 stabileşte faptul că 
„în termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate (s.n.), 
ordonatorul principal de credite al unității administrativ-teritoriale are 
obligația furnizării situației economico-financiare şi a concluziei de încadrare 
sau neîncadrare în prevederile alin. (1)”. În cazul în care nu o face, din punctul 
nostru de vedere, cel interesat are la îndemână o acțiune în sancționarea 
refuzului nejustificat al ordonatorului principal de credite (primar sau preşedinte 
al consiliului județean), ocazie cu care reclamantul poate solicita instanţei de 
contencios administrativ obligarea autorităților publice pârâte la furnizarea 
situației economico-financiare a unității administrativ-teritoriale şi la emiterea 
unui dispoziții prin care să concluzioneze că respectiva unitate se încadrează sau 
nu în starea de criză financiară, astfel cum este aceasta definită sub dispozițiile 
art. 2 lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013. maniera 
în care este redactat art. 74 alin. (2) şi (3) din legea cu nr. 273/2006 este 
criticabil, căci el lasă deschisă posibilitatea pentru orice ordonator de credite, 
de a emite o concluzie de neîncadrare în starea de criză financiară a unității  
administrativ-teritoriale pe care o conduce, deşi realitatea poate fi cu totul 
alta. Şi aceasta întrucât, potrivit prevederilor legale menționate în acest 
paragraf, prerogativa de a emite o concluzie referitoare la încadrarea unității 
administrativ-teritoriale în starea de criză financiară pare a fi o prerogativă ce 
aparține unei competențe discreționare (cu drept de apreciere), legea arătând 
că primarul sau, după caz, preşedintele consiliului județean are obligația de a 
emite o dispoziție (act juridic prin care se formalizează voința acestor autorități 
publice) prin care să opineze în sensul că unitatea administrativ-teritorială 
condusă se găseşte sau nu în stare de criză financiară, însă legea nu îi impune să 
procedeze într-un anumit fel, chiar dacă ar fi întrunite condițiile prevăzute de lege 
privitoare la starea de criză financiară. În realitate, ori de câte ori sunt întrunite 
condițiile crizei financiare, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului 
județean are obligația de a emite, la cererea subiectului abilitat, dispoziția prin 
care să concluzioneze că unitatea administrativ-teritorială condusă se găseşte în 
respectiva stare; este însă adevărat că, în caz de refuz, ne vine greu să acceptăm 
că un agent (chiar şi cu poziție de conducere) din cadrul aparatului propriu 
de specialitate al primarului sau al consiliului județean ar recurge la o acțiune 
judiciară în sancționarea refuzului nejustificat în a emite dispoziția prin care unul 
din cei doi demnitari ar fi trebuit să conchidă în legătură cu existența situației 
de criză financiară a unității administrativ-teritoriale conduse. În situația în care 
organul competent al camerei de conturi județene constată însă faptul că o 
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anumită unitate administrativ-teritorială se găseşte în stare de criză financiară, 
acesta va întocmi un raport de control şi, ulterior o decizie de impunere a unor 
măsuri, prin care, sub avertismentul aplicării unei pedepse penale, poate solicita 
primarului ori, după caz, preşedintelui consiliului județean să emită o dispoziție 
prin care să concluzioneze că unitatea administrativ-teritorială condusă se 
găseşte în stare de criză financiară, cu consecința convocării consiliului local 
ori județean, autorități care au prerogativa de a lua act, în condițiile legii, de 
existența aceste stări de criză financiară.

În cazul în care directorul direcției generale a finanțelor publice județene, 
respectiv a municipiului bucureşti îl sesizează pe primar sau pe preşedintele 
consiliului județean, solicitându-i să conchidă asupra existenței stării de 
criză financiară în care se găseşte unitatea administrativ-teritorială conduse, 
iar autoritatea administrației publice locale sau, după caz, județene refuză 
să dea curs acestei solicitări, din punctul nostru de vedere, direcția generală 
a finanțelor publice poate, după caz, fie să sesizeze o instanță de contencios 
administrativ (cu o acțiune justificată de refuzul nejustificat al primarului ori, 
după caz, a preşedintelui consiliului județean), fie organul competent al curții 
de conturi, căreia îi poate cere să procedeze potrivit celor arătate mai sus.  
O dispoziție administrativă directă a direcției generale a finanțelor publice 
dată primarului sau consiliului județean este exclusă, în caz contrar fiind pus în 
discuție principiul autonomiei locale.

În sfârşit, atunci când legea trimite la diverşi creditori care îl pot sesiza pe 
primar sau, după caz, pe preşedintele consiliului județean cu existența unei 
crize financiare în care s-ar găsi o unitate administrativ-teritorială, credem că 
pentru ca aceşti creditori să aibă succes, ei trebuie să dovedească faptul că 
totalitatea creanțelor lor (altele decât cele aflate în litigiu comercial) atinge 
pragul de 15% din bugetul general al unității administrativ-teritoriale vizate şi 
că aceste creanțe (respectiv fiecare în parte) sunt scadente de mai mult de 90 
de zile, termen calculat ex ante, de la data înregistrării la ordonatorul principal 
de credite al respectivei unități a sesizării privitoare la existența stării de criză 
financiară. În caz de refuz, aceşti creditori au, la rândul lor, deschisă calea 
acțiunii judiciare întemeiate pe dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. i), art. 8 alin. (1)  
fraza a ii-a teza a ii-a şi art. 18 alin. (1) teza a ii-a şi a iV-a din legea cu  
nr. 554/2004, prin care să tindă la a obliga autoritatea publică pârâtă la a emite 
o dispoziție prin care să conchidă asupra existenței stării de criză financiară în 
care se găseşte unitatea administrativ-teritorială reprezentată.

3.1. după constatarea stării de criză financiară, în termen de 5 zile 
lucrătoare, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului județean convoacă 
autoritatea deliberativă competentă (consiliul local sau județean) pentru 
ca aceasta să ia act de existența stării de criză financiară şi să-l mandateze 
pe acelaşi primar sau preşedinte (în calitatea lor de ordonatori principali de 
credite) să elaboreze un proiect de plan de redresare financiară a unității 
administrativ-teritoriale. Întrebarea care se pune în legătură cu acest moment 
este următoarea: Ce se întâmplă în cazul în care consiliul local sau, după caz, 
consiliul judeţean refuză să adopte hotărârea prin care să ia act de existenţa 
stării de criză financiară a cărei existenţă a fost constatată de către primar ori de 
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către preşedintele consiliului judeţean? din punctul nostru de vedere, la o atare 
întrebare nu poate fi dat decât următorul răspuns: atât primarul unei localități, 
cât şi preşedintele unui consiliu județean poate recurge la o acțiune în justiție 
(adresată instanței competente de contencios administrativ) prin care să 
ceară şi să obțină obligarea autorităților publice deliberative la adoptarea unei 
hotărâri prin care să ia act de existența stării de criză financiară. O atare acțiune 
va putea fi promovată în condițiile mai sus arătate ale legii cu nr. 554/2004, 
în numele şi în reprezentarea unității administrativ-teritoriale interesate de 
consfințirea juridică a stării în care se găseşte, de criză financiară.

3.2. potrivit art. 5 alin. (1) din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 46/2013, „În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii prin care 
a fost declarată starea de criză financiară, se constituie comitetul pentru situaţii 
de criză financiară (s.n.), prin ordin al prefectului. Acesta se convoacă de către 
prefect. comitetul include următoarele persoane:

a)  primarul sau preşedintele consiliului județean, al unității administrativ-
teritoriale sau al subdiviziunii acesteia aflate în criză financiară, după caz;

b)  şeful compartimentului financiar-contabil al unității administrativ-
teritoriale sau al subdiviziunii acesteia aflate în criză financiară;

c)  conducătorul serviciului public de interes local care a generat starea de 
criză financiară, după caz;

d)  un reprezentant al autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale  
sau a subdiviziunii acesteia aflate în criză financiară;

e)  un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a 
municipiului bucureşti;

f)  un reprezentant al structurii asociative a autorităților administrației publice 
locale din a cărei categorie face parte unitatea administrativ-teritorială în 
cauză”.

la rândul său, alin. (3) al aceluiaşi art. 5 din aceeaşi Ordonanță mai sus 
menționată stabileşte faptul că „în termen de 30 de zile de la adoptarea 
hotărârii prin care a fost declarată starea de criză financiară, ordonatorul 
principal de credite împreună cu ceilalți membri ai comitetului pentru 
situații de criză financiară pregătesc un plan de redresare financiară a unității 
administrativ-teritoriale, cu avizul camerei de conturi teritoriale”.

Apoi, alin. (4) din alcătuirea aceluiaşi art. 5 adaugă următoarele:
„planul de redresare financiară cuprinde:
1.  o prezentare a situației economico-financiare a unității administrativ-

teritoriale;
2.  măsuri care să asigure prestarea serviciilor publice esențiale de către 

autoritățile administrației publice locale pe durata aplicării planului de 
redresare financiară;

3.  măsuri de îmbunătățire a managementului financiar şi a mecanismelor de 
control necesare pentru eficientizarea furnizării serviciilor publice esențiale;

4.  măsuri de creştere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum 
şi de generare de venituri suplimentare;

5.  măsuri pentru reducerea cheltuielilor;
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6.  planificarea economico-financiară şi bugetară pe perioada procedurii de 
redresare financiară, care presupune:
a)  analiza tuturor veniturilor şi cheltuielilor bugetare, recomandări 

pentru creşterea veniturilor şi reducerea cheltuielilor, precum şi 
elaborarea de rectificări ale bugetului local;

b)  proiecția veniturilor şi cheltuielilor pentru anul curent şi pentru 
următorii 2 ani;

c)  restructurarea conducerii, organizării şi gestionării aparatului de 
specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean, a serviciilor 
şi instituțiilor publice de interes local sau județean, după caz;

7. stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de 
redresare financiară pe obiective, persoane responsabile şi termene”.

În sfârşit, alin. (5) face următoarea precizare: „planul de redresare financiară 
se aprobă, la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre a 
autorității deliberative (…)”.

În acelaşi registru al celor deja observate, se mai impun a fi citate în acest 
loc şi dispozițiile art. 11 din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului  
nr. 46/2013, prevederi potrivit cărora „pe perioada implementării planului de 
redresare financiară ordonatorul principal de credite nu poate, fără aprobarea 
emisă de autoritatea deliberativă şi fără avizul consultativ al comitetului pentru 
situații de criză financiară:

a)  să ia nicio decizie care să conducă la creşterea obligațiilor financiare;
b)  să inițieze înființarea de noi servicii publice sau instituții;
c)  să angajeze personal suplimentar;
d)  să dea curs oricăror obligații financiare contractate şi necuprinse în planul 

de redresare financiară pentru rezolvarea situației de criză financiară;
e)  să împrumute fonduri, cu excepția împrumuturilor de refinanțare;
f)  să participe la înființarea ori finanțarea unor asociații de dezvoltare 

intercomunitară sau orice alte forme de asociere;
g)  să participe cu capital social la înființarea de societăți comerciale sau la 

majorarea capitalului social al celor deja existente”.
pe marginea dispozițiilor pozitive citate în acest loc, credem că se impun a 

fi făcute câteva observații:
–  din punctul nostru de vedere, comitetul pentru situații de criză financiară nu 

este altceva decât o autoritate publică, respectiv un organ administrativ al 
unității administrativ-teritoriale aflate în situație de criză financiară;

–  acest comitet pentru situații de criză financiară desfăşoară activități de 
administraţie publică de tip consultativ;

–  avizul camerei de conturi menționat sub dispozițiile art. 5 alin. (3) din 
cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 este un 
aviz consultativ, recunoaşterea unui eventual caracter obligatoriu al 
acestui aviz spulberând ideea de autonomie locală de care se bucură 
administrația publică constituită la nivelul colectivităților teritoriale;

–  avizele date de comitetul pentru situații de criză financiară sunt, la 
rândul lor, avize consultative;

–  pe tot parcursul situației de criză financiară a unității administrativ-teritorială, 
atât primarul, cât şi consiliul local îşi păstrează neatinsă autonomia 
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funcțională, locul lor nefiind luat de alte autorități publice (nici de camera 
județeană de conturi şi nici de comitetul pentru situații de criză financiară);

–  singurul efect pe care instituirea situației de criză financiară la nivelul unei 
unități administrativ-teritoriale îl produce asupra actelor emise sau, după 
caz, adoptate de autoritățile administrației publice locale şi județene are 
în vedere imposibilitatea confecționării unor astfel de acte în absența 
avizului consultativ al comitetul pentru situații de criză financiară;

–  actele administrative emise de primar/preşedintele consiliului județean sau 
adoptate de consiliul local/județean pe întreaga perioadă a stării de criză 
financiară pot fi cenzurate, pe cale judiciară şi numai sub aspectul legalității 
lor, de către instanțele de contencios administrativ (şi numai de ele).

3.3. conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013, 
„autoritatea deliberativă declară, la cererea ordonatorului principal de credite şi 
cu avizul consultativ al comitetului pentru situații de criză financiară, încetarea 
situației de criză financiară, prin adoptarea unei hotărâri, dacă:

a)  criteriile prevăzute la art. 2 lit. m) nu s-au mai evidențiat timp de 180 de 
zile calendaristice;

b)  sunt îndeplinite criteriile pentru declararea stării de insolvență, (…), caz în 
care unitatea administrativ-teritorială este supusă procedurii insolvenței”.

Şi un atare act administrativ, care îmbracă forma unei hotărâri, poate fi 
atacat, de către cei interesați, tot la instanța de contencios administrativ. 
din punctul nostru de vedere, în lipsa unei prevederi legale exprese care să 
stabilească altceva, o astfel de hotărâre se adoptă cu votul majorității simple a 
membrilor consiliului local/județean constituit la nivelul unității administrativ-
teritoriale vizate. În sfârşit, şi avizul care stă la baza adoptării unei astfel de 
hotărâri este, după cum însuşi textul ordonanței stabileşte, un aviz consultativ.

4. Ipoteza stării de insolvenţă
4.1. În virtutea art. 53 din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 46/2013, procedura insolvenței la adresa unei unități administrativ-
teritoriale se deschide pe baza unei cereri introduse la tribunal de către 
creditori sau de către ordonatorul principal de credite, în condițiile art. 75 
alin. (2) şi (4) din legea cu nr. 273/2006. potrivit art. 75 alin. (2) din cuprinsul 
actului normativ mai înainte evocat, „orice creditor sau grup de creditori 
care are una ori mai multe creanțe certe, lichide şi exigibile împotriva unei 
unități administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din 
bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce 
la tribunalul în a cărui circumscripție îşi are sediul unitatea administrativ-
teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenței acestei unități 
administrativ-teritoriale”. la rândul său, alin. (4) al aceluiaşi art. 75 din legea 
cu nr. 273/2006 stabileşte faptul că „ordonatorul principal de credite al unității 
administrativ-teritoriale are obligația ca, în termen de 15 zile de la constatarea 
stării de insolvență care a intervenit potrivit alin. (1), să solicite deschiderea 
procedurii privind insolvența unității administrativ-teritoriale, prin cerere 
depusa la tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-
teritorială respectivă. Ordonatorul principal de credite al unității administrativ-
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teritoriale are obligația de a notifica deschiderea procedurii de insolvență 
creditorilor şi oricăror persoane interesate”.

prin urmare, legea stabileşte faptul că, după caz, starea de insolvență a unei 
unități administrativ-teritoriale poate fi cerută fie de un creditor sau de un grup 
de creditori ale căror creanțe însumate depăşesc 50% din bugetul respectivei 
unități, iar scadența lor s-a produs cu cel puțin 120 de zile în urmă, fie, în aceleaşi 
condiții, de către ordonatorul principal de credite al aceleiaşi unități administrativ-
teritoriale, care poate fi primarul comunei, oraşului sau municipiului ori preşedintele 
consiliului județean ales în județul ajuns în stare de insolvență.

interesante ni se par prevederile art. 75 alin. (3) din legea privind finanțele 
publice locale, în baza cărora „în termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei 
persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unității administrativ-
teritoriale are obligația furnizării situației economico-financiare şi a concluziei 
de încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1)”, respectiv în starea de 
insolvenţă. din punctul nostru de vedere, în cazul în care o astfel de solicitate 
rămâne fără răspuns din partea primarului sau, după caz, a preşedintelui 
consiliului județean, cel interesat se va putea adresa, printr-o acțiune judiciară 
în sancționarea refuzului nejustificat de soluționare a unei cereri, instanţei 
de contencios administrativ – şi nu tribunalului reprezentat de un judecător 
sindic! – pentru ca acesta să dispună obligarea ordonatorului principal de 
credite din unitatea administrativ-teritorială a cărei insolvență se urmăreşte 
a fi deschisă, la furnizarea către cel interesat a situației economico-financiare 
a unității administrativ-teritoriale şi a concluziilor privitoare la încadrarea sau 
nu a unității în starea de insolvență. Formal, o astfel de atitudine a primarului 
sau, după caz, a preşedintelui consiliului județean [de nesocotire a obligațiilor 
avute în vedere de art. 75 alin. (3) din legea cu nr. 273/2006] are valoarea 
unui refuz nejustificat (în sensul dat acestei noțiuni de legea cu nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ), iar dispozițiile art. 15 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului cu nr. 46/2013 devin incidente, determinând o delegare 
de competență (în favoarea sindicului) numai de la momentul deschiderii 
procedurii insolvenței, anterior acestui moment rămânând competentă, 
în condițiile dreptului comun aferent soluționării litigiilor care implică 
administrația publică, regulile de competență materială aşezate prin legea cu 
nr. 554/2004. Este adevărat faptul că procedura insolvenței (având ca obiect 
situația unei unități administrativ-teritoriale) se deschide pe baza unei cereri 
depuse de creditorul interesat/creditorii interesați, însă numai de la data la 
care o astfel de cerere este admisă de către tribunalul competent. Şi numai de 
la această dată judecătorul sindic devine singurul magistrat competent să 
se pronunțe supra conduitelor celor implicați în procedura insolvenței, nu şi 
asupra conduitelor anterioare (cu excepția angajării răspunderii patrimoniale 
a celor care se fac vinovați de provocarea sau agravarea stării de insolvență a 
unei unități administrativ-teritoriale).

4.2. Art. 71 din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 
are următorul conținut:

„pe perioada în care unitatea administrativ-teritorială este declarată 
în stare de insolvență, (…), ordonatorul principal de credite şi autoritatea 
deliberativă nu pot, fără avizul administratorului judiciar:
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a)  să emită dispoziții sau să adopte hotărâri, după caz, care pot conduce 
la o creşterea obligațiilor financiare, cu excepția celor prevăzute prin 
lege, sau să efectueze alte cheltuieli în afara celor necesare furnizării 
serviciilor publice esențiale;

b)  să înființeze noi servicii sau instituții publice de interes local sau județean;
c)  să răspundă oricăror obligații financiare contractate înainte de inițierea 

procedurilor, cu excepția obligațiilor aprobate expres în planul de 
redresare a insolvenței unității administrativ-teritoriale;

d)  să împrumute fonduri cu excepția împrumuturilor de refinanțare a 
datoriei publice;

e)  să angajeze personal suplimentar”.
pe marginea acestui text, credem că se impun a fi făcute câteva observații; astfel:
–  avizul evocat în cuprinsul dispoziției legale mai sus evocate este, după 

părerea noastră, un aviz consultativ, deşi legea nu face nici un fel de 
precizare în privința naturii sale; ne întemeiem afirmația pe faptul că, pe 
de-o parte, dacă legiuitorul ar fi intenționat să confere caracter conform 
(obligatoriu) unui astfel de aviz, ar fi făcut această precizare în chiar 
conținutul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013, iar pe de 
altă parte, în ipoteza în care am recunoaşte caracter obligatoriu unui 
astfel de aviz, ideea de autonomie funcțională a organelor administrației 
publice locale ar fi, practic, spulberată;

–  în cazul în care avizul consultativ dat de administratorul judiciar este 
potrivnic proiectului de hotărâre sau, după caz, de dispoziție, o atare 
împrejurare nu împiedică autoritatea locală (executivă sau deliberativă) 
să emită ori să adopte actul administrativ unilateral proiectat;

–  un astfel de act administrativ va putea fi atacat la judecătorul sindic de 
către administratorul judiciar şi/sau de comitetul creditorilor, pe calea 
unei acțiuni în anulare, fără ca eventualii reclamanți să fie nevoiți să 
parcurgă procedura plângerii administrative prealabile (ce are caracter 
obligatoriu doar în situația în care precede sesizarea unei instanțe de 
contencios administrativ, nu şi în cazul în care este premergătoare 
provocării unei alte instanțe, de altă natură).

4.3. potrivit art. 73 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013, 
„administratorul judiciar şi comitetul creditorilor pot introduce acțiuni pentru 
anularea actelor frauduloase încheiate de ordonatorul principal de credite, 
de împuterniciții acestuia sau de autoritățile deliberative, în numele unității 
administrativ-teritoriale în dauna drepturilor creditorilor sau cu nerespectarea 
prevederilor legale în cele 120 de zile anterioare introducerii cererii de 
deschidere a procedurii de insolvență”.

În legătură cu acest text, credem că se imun a fi făcute următoarele observații:
–  actele frauduloase emise, adoptate sau confecționate de autoritățile 

administrației publice locale (executive sau deliberative) pot îmbrăca 
şi forma unor acte administrative unilaterale sau chiar contracte 
administrative;

–  în cazul mai sus menționat, din punctul nostru de vedere, competența 
soluționării acțiunilor în anularea judiciară a acestor acte administrative 
(ce îmbracă forma manifestărilor unilaterale de voință sau pe aceea a 
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contractelor administrative) aparține tot judecătorului sindic şi nu 
instanței de contencios administrativ; şi aceasta întrucât art. 15 din 
aceeaşi Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 46/2013 conferă 
competența exclusivă a judecătorului sindic (în primă instanță) şi 
curții de apel – secția civilă (în calea de atac) de a se pronunța asupra 
validității unor astfel de acte, în pofida împrejurării că ele (actele), chiar 
având efecte patrimoniale, sunt şi rămân tot acte administrative; mai mult 
decât atât, înainte de sesizarea judecătorului sindic, cel abilitat, potrivit 
legii, să i se adreseze cu o acțiune de factura celei anterior menționate, 
nu va fi ținut nici să parcurgă procedura plângerii administrative 
prealabile şi nici nu va fi ținut de termenele menționate sub art. 11 din 
legea cu nr. 554/2004; concret, indiferent dacă actul administrativ ce 
urmează a fi atacat este individual sau normativ, el va putea fi în mod 
eficient atacat numai dacă acțiunea judiciară corespunzătoare este 
promovată în termenul de 120 de zile calculat (ex tunc) prin raportare la 
data înregistrării cererii de deschidere a procedurii insolvenței la adresa 
unității administrativ-teritoriale ale căror organe au emis actele vizate.

5. Concluzii
Este evident faptul că autorul Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 46/2013 a reuşit să facă o clară distincție între starea de criză financiară a 
unităților administrativ-teritoriale, pe de-o parte şi starea de insolvenţă a acestor 
unități, pe de altă parte. O atare distincție este cu atât mai importantă cu cât ea se 
sprijină, printre altele, şi pe o diferență de regim juridic sub care sunt plasate actele 
administrației publice locale, emise sau, după caz, adoptate pe parcursul celor două 
stări excepționale sub care pot fi plasate, la un moment dat, unitățile administrativ-
teritoriale. concret, mai toate actele administrative confecționate de autoritățile 
administrației publice locale în timpul stării de criză financiară pot fi verificate, 
sub aspectul legalității lor, de către instanțele de contencios administrativ, cu 
respectarea regulilor (privitoare la procedura de urmat şi la termenele în care cel 
interesat poate acționa în mod eficient împotriva unor astfel de acte) aşezate prin 
legea cu nr. 554/2004. la rândul lor, actele administrative aparținând aceloraşi 
autorități şi care sunt emise ori adoptate în timpul perioadei în care este instituită 
starea de insolvenţă a unei unități administrativ-teritoriale, vor putea fi controlate 
sub aspectul legalități lor doar de către un judecător sindic şi după o procedură 
descrisă de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013, act normativ care 
instituie, în mod vizibil, reguli specialii, derogatorii de la regulile comune în materia 
controlului judiciar de legalitate al unor astfel de acte, reguli care sunt instituite, 
principial, prin legea cu nr. 554/2004.
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Parteneriatele public-privat, o soluţie la criza datoriilor 
publice în contextul reglementărilor fiscale europene? 

Studiu de caz Polonia

Drd. Alexandra PlEŞEA-CREţAN

1. Introducere

procesul bugetar este, cu siguranță, unul dintre cele mai importante 
procese derulate în regim de putere publică la nivelul statului.

la nivel european, funcționarea pieței comune depinde, într-o măsură 
foarte mare de echilibrul economic al statelor membre ale uniunii Europene.

datoria publică în creştere, la care s-a adăugat îmbătrânirea populației 
europene, a pus sub semnul întrebării posibilitatea membrelor uE de a asigura, 
în condiții de egalitate, serviciile publice de bază la prețuri rezonabile.

pe de altă parte, atât criza economică, cât şi nivelul ridicat al datoriei 
public au restricționat foarte mult posibilitatea statelor membre de a realiza 
investițiile publice strategice pentru a surmonta efectele crizei economice.1

ţinând cont că politica fiscală joacă un rol important în redresarea acestor 
economii în urma crizei apărute în 2009, reglementările fiscale la nivelul 
uniunii Europene s-au multiplicat şi au accentuat importanța respectării 
limitărilor impuse pentru deficitul şi datoria publică.

totodată, având în vedere că bugetul național este atât un plan financiar pe 
baza căruia se autorizează veniturile şi cheltuielile publice, cât şi un instrument 
al politicii fiscale a statului2, considerăm că limitările bugetare impuse 
prin normele de natură fiscală ale uniunii Europene îşi găsesc justificarea în 
necesitatea de a asigura echilibrul întregii structuri comunitare.

În aceste condiții, s-ar putea orienta statele către parteneriate public-privat 
pentru a „ține în frâu” atât deficitul, cât şi datoria publică?

2. limitări bugetare ale Uniunii europene

pentru a înțelege modul în care sunt afectate bugetele naționale, punctul 
de pornire a unei analiza ar trebui să fie reglementările fiscale al uniunii 
Europene.

primele reglementări europene, conținute de tratatul de paris şi tratatul de 
la roma, nu cuprindeau constrângeri de ordin bugetar pentru statele membre.

tratatul de la maastricht, dar şi pactul de stabilitate şi creştere au urmărit 
reglementarea uniunii Economice şi monetare, fiind, totodată, primul mijloc de 
dirijare a politicilor fiscale ale statelor membre.

1 A se vedea c. dhéret, H. martens, F. Zuleeg, Can Public Private Partnerships (PPPs) 
lever investment to get Europe out of economic crisis?, European policz centre issue paper  
no. 71, november 2012, p. 1.

2 E. bălan, Drept financiar, ed. 4, Ed. c.H. beck. bucureşti, 2007, pp. 42 şi urm.



307

normele comunitare stabileau necesitatea disciplinei fiscale a statelor 
membre pentru a se evita „deficitele bugetare excesive”. criteriile impuse prin 
tratatul de la maastricht presupun ca deficitul bugetar al statelor membre 
să nu depăşească 3% din produsul intern brut, iar datoria publică să nu 
depăşească 60% din produsul intern brut. datorită gradului de generalitate 
mult prea mare al normelor tratatului,au fost necesare noi reglementări care 
să le completeze, crescându-le eficiența.

regula datoriei publice a fost reiterată şi în pactul de stabilitate şi creştere, 
însă completările acestuia au semnificat impunerea obiectivele bugetare pe 
termen mediu, obiective ce urmau a fi definite pentru fiecare stat în parte, 
ținându-se cont de gradul de îndatorare şi de potențialul de creştere economică.

cu toate că pactul de stabilitate şi creştere aduce noutăți în materie fiscală, 
sunt, în continuare, necesare clarificări pentru o corectă aplicare a normelor 
impuse, acesta fiind şi motivul pentru care regulamentele consiliului nr. 1466/1997  
şi nr. 1467/1997 sunt mai mult decât utile din acest punct de vedere.

primul regulament stabileşte că „statele membre trebuie să prezinte în fiecare 
an, o actualizare a programului de stabilitate (denumit programul de convergență 
pentru non-membri uEm), care conține un obiectiv pe termen mediu pentru poziția 
bugetară, precum şi o descriere a ipotezei şi a principalelor măsuri de politică 
economică pe care țara intenționează să le ia pentru a atinge obiectivele”.

conform acestui regulament, consiliul este abilitat să facă recomandări 
statelor membre, iar comisia poate emite un avertisment timpuriu.

regulamentul nr. 1467/1997 vine cu clarificări asupra procedurii deficitului 
Excesiv şi asupra impunerii amenzilor ca şi sancțiuni.

cu toate acestea, tendința la nivelul uniunii Europene este de a consolida 
cadrul instituțional de reglementare a politicii fiscale pentru a creşte gradul de 
eficiență a normelor din acest domeniu. Această procedură este departe de a 
avea succes pentru că este un proces complex şi de durată, de tip experimental. 
Acest fapt este confirmat prin eşecul „tratatul privind stabilitatea, coordonarea 
şi guvernanță în uniunea economică şi monetară”.

ce este important de învățat din eşecul „tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanță în uniunea economică şi monetară” este faptul că 
procesul de reformare a sistemului fiscal european nu se poate realiza brusc, ci 
treptat pentru că statele membre acceptă mult mai uşor pierderea suveranității 
în alte domenii, cum ar fi cel monetar de exemplu, decât în domeniul fiscal.

după înregistrarea acestui eşec, în continuare era nevoie de reglementări 
mai clare şi cu un grad de obligativitate mai mare. din acest motiv, în 
decembrie 2011 a fost adoptat aşa-numitul six-pack. de ce six-pack? Explicația 
este simplă, acesta este un pachet de şase norme europene fiscale: cinci 
regulamente şi o directivă.

six-pack include, pe lângă supravegherea fiscală şi supravegherea  
macro-economică prin intermediul procedurii de dezechilibru macroeconomic.

Acest nou set de reguli reimpune reglementările stabilite prin pactul 
de stabilitate şi creştere. Însă, noutatea adusă de six-pack este o definiție 
cantitativă pentru „abatere semnificativă” de la obiectivul pe termen mediu.
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Analiza perioadei cuprinse între intrarea în vigoare a tratatului de la 
maastricht şi cea a bine-cunoscutului six-pack ne permite să concluzionăm că 
normele fiscale comunitare au evoluat în ceea ce priveşte claritatea şi gradul 
eficienței, prin aplicarea unei dimensiuni cantitative la obiectivele stabilite. 
totodată, statele resimt din ce în ce mai mult limitările în materie bugetară 
impuse de uniunea Europeană pentru eficiența uniunii Economice şi monetare.

statele membre ale uniunii Europene înțeleg că buna guvernanță fiscală, 
controlul bugetar riguros şi cooperarea cu sectorul privat sunt măsuri necesare 
pentru redresarea economică.

3. Parteneriatele public-privat – soluţia pentru datoria publică

În situația crizei economice, statele europene se confruntă cu provocările 
deficitului bugetar. la acest context se adaugă şi reglementările bugetare 
impuse de uniunea Europeană. cum vor reuşi membrii uniunii Europene să 
mențină nivelul datoriei publice la 60% din produsul intern brut, ştiind că 
datoria publică este cea mai la îndemână soluție pentru un buget deficitar?

parteneriatele public-privat ar putea veni să amelioreze problema datoriei 
publice, permițându-le statelor membre să încadreze datoria publică în limita 
de 60% din pib.

pentru a putea decide dacă parteneriatele public-privat sunt o reală 
soluție pentru problema menționată anterior, vom continua acest demers prin 
prezentarea conceptului de parteneriat public-privat.

parteneriatele public-privat reprezintă „contracte pe termen lung 
între guvern şi un contractant privat în care contractantul este de acord, 
pe cheltuiala proprie, să construiască, să folosească şi să întrețină un bun 
în scopul de a oferi un serviciu pentru care guvernul rămâne răspunzător;  
în schimb, guvernul promite fie să plătească pentru acest serviciu, fie să 
permită contractantului să perceapă taxe de la utilizatori”3.

comisia Europeană a definit parteneriatele public-privat ca fiind „forme de 
cooperare între autoritățile publice şi sectorul privat care vizează modernizarea 
furnizării serviciilor de infrastructură şi servicii publice strategice. În unele 
cazuri, ppp-urile implică finanțarea, proiectarea, construcția, renovarea, 
gestionarea sau întreținerea unui element de infrastructură, în altele, acestea 
presupun prestarea unui serviciu furnizate în mod tradițional de către 
instituțiile publice”3.

parteneriatele public-privat pot fi de tipul celor în care guvernul asigură 
veniturile contractantului (tip i) sau de tipul celor în care veniturile acestuia 
sunt realizate prin plata efectuată de către utilizatori (tip ii).

cum ar putea parteneriatele public-privată să ajute statele în menținerea 
unei datorii publice în limita a 60% din produsul intern brut?

3 European commission, (2009), Mobilising private and public investment for recovery and 
long term structural change: developing Public Private Partnerships, cOm (2009) 615 final, p. 2.
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parteneriatele public-privat chiar dacă sunt folosite doar ca surse de 
finanțare, neaducând venituri în plus, pot fi un mijloc de asigurare a unui buget 
echilibrat şi de evitare a împrumuturilor de stat.

totodată, parteneriatele public-privat ar putea ajuta guvernele statelor 
membre ale uniunii Europene, având în vedere că acestea nu ar mai fi nevoite 
să avanseze resurse băneşti pentru procurarea unui serviciu, satisfacerea unei 
nevoi sociale. Apare astfel o obligație de plată viitoare şi pe termen lung din 
partea guvernului.

În altă ordine de idei, criza economică a avut ca efect scăderea cantității de 
bani lichizi pe piața economică internațională. În acest context, parteneriatele 
public-privat ar asigura statelor europene o perioadă de timp necesară 
redresării.

importanța parteneriatelor public-privat a crescut în momentul în care 
s-a constatat că folosirea unor contracte pe termen lung în domenii ce țin de 
servicii ce țin de construcția de infrastructură, poate asigura investiții care nu 
presupun creşterea datoriei din sectorul public.4

În cele ce urmează, ne vom referi la cel de-al doilea timp de parteneriate 
public-privat (tip ii), şi anume, cel în care contractantul, pe propria cheltuială 
realizează, utilizează şi întreține un bun necesar satisfacerii unor nevoi sociale 
deoarece aceasta pare a fi cea mai bună variantă la dispoziția statelor pentru a 
respecta limitările bugetare impuse de la nivel european.

În situația menționată anterior, contractantul este cel care suportă, în 
mod integral, riscul proiectului. Guvernele statelor membre pot evita astfel, 
pe termen scurt, creşterea cheltuielilor,iar pe termen lung creşterea datoriei 
publice. Aceste parteneriate nu sunt raportate ca datorie publică a statelor.56

decizia nr. 18 din februarie 2004, emisă de către Eurostat menționează 
că parteneriatele de tip ii nu vor fi incluse în datoria publică în ideea în 
care contractantul este cel care suportă riscul proiectului, această decizie 
adresându-se tuturor statelor membre.

În altă ordine de idei, utilizarea finanțelor publice pentru bunuri şi servicii 
publice presupune, în general, construirea bunului de către un contractant şi 
folosirea, prestarea, întreținerea bunului sau a serviciului de către altă persoană.

parteneriatele public-privat, în special cele în care contractantul suportă 
integral riscul financiar, asigură un gard mai mare de continuitate a proiectului 
derulat, având în vedere că realizarea, utilizarea şi întreținerea bunului revin 
aceleiaşi persoane. totodată, acest aspect ar putea diminua cheltuielile 
realizate pentru demararea respectivului proiect.

la nivelul uniunii Europene statele nu se confruntă doar cu datorie 
publică în creştere, ci şi cu bugete de austeritate, şi mai ales cu lipsa creşterii 

4  A se vedea raportul Public Private Partnership (PPP), the ministry of Finances, slovak 
republic, 2010, informație preluată de pe site-ul http://www.finance.gov.sk/En/default.
aspx?catid=418, la data de 20 octombrie 2013.

5 A se vedea şi b. rakić, t. rađenović, Private-public partnership as an istrument of the 
new public management, în FACTA UNIVERSITATIS series: Economics and Organization, Vol. 8,  
no 2, 2011, pp. 207-220.
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economice. prin urmare veniturile din contribuții fiscale s-au diminuat în 
statele europene.

peste acest tablou se suprapun restricțiile de ordin bugetar şi fiscal stabilite 
de către uniunea Europeană.

În acest context, sectorul privat, prin intermediul parteneriatelor 
public-privat ar putea reprezenta o sursă de venituri prin care să se asigure 
continuitatea serviciilor publice.

situația actuală, cu siguranță va determina statele membre să sisteze 
investițiile publice, fapt care ar scoate din discuție creşterea economică şi prin 
urmare, depăşirea crizei. Însă, sectorul privat poate veni în ajutorul economiilor 
naționale prin intermediul parteneriatelor public-privat.

Acest aspect a fost sesizat şi la nivelul uniunii Europene, motiv pentru 
care comisia Europeană a pus accent pe importanța cooperării dintre sectorul 
public şi cel privat cu ocazia prezentării cadrului Financiar multianual. Acest 
document menționează ideea că prin parteneriatele public-privat trebuie 
urmărite următoarele obiective:

– sporirea abilității sectorului privat de a genera creştere economică şi noi 
locuri de muncă;

– creşterea competiției în sectoare precum it, transporturi şi energie;
– sprijinirea şi dezvoltarea instrumentelor care ar facilita investițiile private 

pentru obținerea de bunuri publice.
Însă cel mai important beneficiu al parteneriatelor public-privat este lipsa 

obligațiilor financiare rezultate care s-ar adăuga la datoria publică. Aceste 
parteneriate nu modifică limitele legale ale datoriei impuse de fiecare stat în 
parte, fapt care are un efect pozitiv asupra investiții, încurajând în acelaşi timp 
şi investițiile din sectorul privat.

Polonia – un exemplu de urmat în ceea ce priveşte parteneriatele 
public-privat?

polonia, în ciuda unei istorii care este marcată de lipsa independenței 
(diviziunea poloniei între rusia, Austria şi prusia în 1795, instaurarea sistemului 
comunist) a cunoscut o semnificativă creştere economică începând cu anii '90, 
iar aderarea la uniunea Europeană, în anul 2004, a reprezentat un catalizator 
al dezvoltării acestui stat.

cu siguranța, necesitatea de a se alinia standardelor „Europei Occidentale” 
a determinat evoluția rapidă a poloniei.

cu toate că acest stat şi-a recăpătat independența în 1989, primele 
parteneriate public-privat au apărut în anii '90, derulându-se sub reglementările 
stabilite de legea din 1994 referitoare la autostrăzile cu taxă şi Fondul național 
rutier.

deşi legea din 28 iulie 2005 a fost primul act normativ care să traseze 
cadrul de reglementare al parteneriatelor public-privat, acest aspect nu a 
reprezentat un impediment pentru folosirea acestui mod de finanțare de către 
polonia.
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parteneriatele public-privat apar deosebit de atractive pentru 
administrația poloneză pentru că prezintă ca principale avantaje: „accesul la 
soluții tehnologice moderne, precum şi la know-how-ul partenerilor privați; 
transferarea riscului de realizare a unui proiect specific spre partenerul privat cu 
păstrarea unei importante influențe asupra modalității de realizare a acestuia, 
garantând în cazul în care acordul este încheiat în mod corespunzător;şi. cel 
mai important, din perspectiva datoriei publice, reducerea poverii asupra 
bugetului de stat prin co-finanțarea proiectelor cu parteneri privați”6.

pe de altă parte, parteneriatele public-privat ar trebui să aibă ca efect 
creşterea eficacității procesului de investiții publice.

În cazul poloniei, actorii din sectorul public au considerat oportune 
parteneriatele public-privat în domenii precum construcția de drumuri şi 
transporturi7, luând în considerare şi faptul că parteneriatele public-privat ar 
putea beneficia de finanțare suplimentară din partea uniunii Europene, ceea 
ce ar diminua riscul pe care ar trebui să îl suporte partenerii din mediul privat.

Odată cu adoptarea noii legi privind parteneriatele public-privat, la 19 
decembrie 2008, gradul de eficacitate al procesului de dezvoltare al viitoarelor 
proiecte ar trebui să crească considerabil.

popularitatea parteneriatelor public-privat în polonia se datorează atât 
suportului Guvernului, cât şi al sectorului privat.

prin noua legislație menționată anterior, ministrul de economie este 
însărcinat nu doar să promoveze parteneriatele, ci şi să monitorizeze şi să 
raporteze cu privire la funcționarea acestora.

pe de altă parte, şi sectorul privat este implicat în promovarea acestui 
tip de proiecte prin centrul pentru parteneriate public-privat, organizație  
non-guvernamentală apărută în iulie 2008. „Fondatorii centrului pentru 
parteneriate public-privat sunt 41 de entități, atât instituții publice, cât şi private; 
bănci, firme de avocatură, firme de consultanță, companii, agenții de dezvoltare 
regională, fundații, şi altele. În plus, centrul de ppp este cooperează cu ministerul 
Economiei, Finanțelor şi dezvoltării regionale. Este cunoscut, că centrului pentru 
parteneriate public-privat are un sprijin puternic din partea guvernului polonez, şi 
în ultima vreme, împreună lucrează la un acord formal între ele.”8

Guvernul polonez a exercitat presiuni în anul 2011 pentru ca legislația 
europeană cu privire la parteneriatele public-privat să transforme acest mijloc 
de finanțare într-o soluție pentru investițiile publice în contextul limitărilor 
impuse pentru deficitul şi datoria publică.

soluția pe care a propus-o polonia a fost aceea de a menține cheltuielile 
care ar putea apărea în cadrul parteneriatele public-privat în afara registrelor 
finanțelor publice.

6 m. Kania, The influence of Public Private Partnership Projects on the Debt of the Public 
Sector – An Analysis of the Polish Legal Solution, Epppl nr. 4/2001. p. 1.

7 A se vedea Public-Private Partnership in Poland, raport anual al institutului ppp polonia., 
martie 2009, p. 5.

8 K. chłosta, Public-Private Parnership in the Water Sector: A Comparison between Polond 
and Portugal, instituto superior técnico, universidade técnica de lisboa, septembrie 2012, p. 26.
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cu toate că Eurostat – biroul de statistică al uniunii Europene – aprobă 
investiții de tipul parteneriatelor public-privat în afara conturilor publice cu condiția 
transferării anumitor riscuri către sectorul privat, polonia susține că această 
abordare duce la pierderea atractivității parteneriatelor pentru sectorul privat.

În altă ordine de idei, polonia doreşte situația în care cheltuielile 
parteneriatelor public-privat viitoare sunt total ignorate, deşi s-a convenit 
asupra lor prin semnarea parteneriatului.

Această situație este uşor de explicat dacă luăm în calcul reglementările 
de natură constituțională cu privire la datoria publică în cazul poloniei. Astfel, 
constituția poloniei stabileşte ca limită superioară a datoriei publice 55% din 
produsul intern brut.

cu toate că „numărul de anunțuri referitoare la investiții 
proiecte ce urmează a fi implementate în formula parteneriat public-private 
ridică la 30-60 anual (...) doar 19% din anunțuri sunt de fapt finalizate sub 
forma de contracte de ppp.

Acesta este un problemă gravă, care rezultă din lipsa de experiență a 
instituțiile poloneze în aplicarea practică a ppp şi alți factori care vor fi analizate 
mai târziu în acest articol910.

deşi valoarea parteneriatelor public-privat a crescut considerabil în ultimii 
patru ani (de la 225 la 738 milioane de euro), diferența dintre numărul de 
parteneriate anunțate şi cel de parteneriate încheiate rămâne semnificativă.

polonia este cazul economiei nou dezvoltate, în care parteneriatele public-
privat sunt încă în curs de derulare şi această situație este generată de multipli 
factori precum:

–  reticența sectorului public față de cooperarea cu sectorul privat;
–  lipsa de informații cu privire la oportunitățile şi beneficiile 

parteneriatelor public-privat;
–  lipsa experienței în materia cooperării cu sectorul privat
–  asocierea eronată a conceptului de parteneriat public-privat cu cel de 

privatizare1011.
Alte obstacole întâlnite în ceea ce priveşte dezvoltarea parteneriatelor 

public-privat în polonia, aşa cu au fost identificate de către Anna Wojewnik-
Filipkowska şi dariusz trojanowski sunt mai degrabă de natură psihologică.

totodată, şi faptul că aceste parteneriat cad sub incidența unui regim de 
drept comun, cum ar fi cel al dreptului civil nu facilitează dezvoltarea acestui 
tip de finanțare.

9 b. Zagozdzon, Determinants of Implementation of Public-PrivatePartnership in Poland: 
the Case of Transport Infrastructure, Faculty of Transport and Electrical Engineering, Kazimierz 
pulaski university of technology and Humanities, p. 8, informație preluată de pe site-ul 
http://www.hrpub.org

10 A se vedea A. Wojewnik-Filipkowska, d. trojanowski, Principles of public-private 
partnership financing – Polish experience, în Journal of property investment & Finance,  
Vol. 31 no. 4, 2013, pp. 333 şi urm., informative preluată de pe site-ul http://lib.uva.nl/
primo_library/libweb/
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un alt aspect care merită menționat în studiul realizat asupra evoluției 
acestui tip de parteneriate în polonia este acela că multe dintre acestea au fost 
regândite pe parcursul derulării lor.

cu toate că, polonia a reuşit în perioada de criză economică să mențină 
datoria publică în limitele impuse de uniunea Europeană, se confruntă, la 
rându-i, cu o serie de probleme în ceea ce priveşte parteneriatele public-privat.

Concluzii

parteneriatul public-privat reprezintă deja o modalitate de a ține o parte 
din datoria publică în afara conturilor veniturilor publice. prin urmare, dacă 
s-ar aplica sugestia poloniei, efectul ar fi scăderea capacității de previzionare a 
cheltuielilor şi a datoriei publice. totodată, impactul cheltuielilor generate de 
parteneriatele public-privat s-ar răsfrânge, chiar dacă mai târziu, în mică măsură 
asupra administrațiilor şi într-o mai mare măsură asupra contribuabililor.

prin urmare, eficiența unui sistem de tipul parteneriat public-privat este dat 
de transferul riscului proiectului de la sectorul public către cel privat.

cazul poloniei în acest sector contactării, aplicării şi derulării acestor tipuri 
de parteneriat poate fi considerat un succes?

la această întrebare este greu de dat un răspuns. de ce? pentru 
parteneriatele de tipul public-privat, şi ne referim în mod special la cele în 
care partenerul privat este cel care aduce fondurile băneşti necesare pentru 
finanțarea unui proiect, se derulează pe durate lungi de timp. În această 
situație, polonia poate să includă aceste parteneriate în datoria publică, însă 
acest fapt nu înseamnă că aceste parteneriate, în timp, nu vor fi surse de 
obligații de natură bugetară pentru polonia.

prin urmare, parteneriatele public-privat ar putea fi o soluție la criza 
datoriei publice, însă numai una temporară, pe termen scurt, deoarece, pe 
termen mediu şi lung, după cum am afirmat anterior, se vor naşte obligații 
financiare pe care Guvernul va fi nevoit să le onoreze.

un alt aspect asupră căruia ar merita să reflectăm este cel care îl vizează 
strict pe partenerul din mediul privat. În condițiile în care acesta suportă în 
totalitate riscul unui proiect, parteneriate public-privat mai apar ca fiind 
atractive? Aceasta ar putea fi o altă problemă care stă în calea derulării 
parteneriatelor public-privat.
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I. Scurte consideraţii privind strategia de administrare fiscală

impozitele sunt prețul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă, 
veniturile din taxe şi impozite acoperind cea mai mare parte din cheltuielile 
publice. Aceste cuvinte se regăsesc în strategia AnAF privind serviciile oferite 
contribuabililor 2013-20171 pentru care un contribuabil care alege să se 
conformeze voluntar este conştient că sistemul unei administrații eficiente 
este fondat pe principiul de a plăti în funcție de capacitate şi de a primi în 
funcție de nevoi iar cetățenii trebuie să realizeze că plătindu-şi taxele de fapt 
contribuie la dezvoltarea societății în ansamblu.

pentru a veni în sprijinul contribuabililor, dorind să creeze o administrație 
fiscală apropiată de cetățeni şi mediul de afaceri care să le acorde un sistem 
de servicii complet, modern şi proceduri simplificate şi prietenoase, A.n.A.F. 
continuă procesul de modernizare a administrației fiscale. Acest proces vizează 
prestarea de servicii diversificate, moderne şi de calitate, care să aducă beneficii 
atât administrației fiscale cât şi contribuabililor.

de altfel, şi strategia de administrare fiscală pe termen mediu 2012-20162  
reitera principiile care guvernează activitatea A.n.A.F., şi anume: eficiența 
activității de administrare fiscală, atât în relația cu contribuabilii, cât şi în 
activitatea internă, tratamentul unitar al contribuabililor, transparența şi 
respectul față de contribuabili.

doctrina de specialitate defineşte fiscalitatea drept un sistem de constituire 
a veniturilor statului prin redistribuirea venitului național cu ajutorul 
impozitelor şi taxelor, reglementate prin norme juridice3.

În ceea ce priveşte influența pe care o au finanțele publice asuprea unei 
societăți, în doctrina de specialitate4 s-a considerat că funcționarea eficace 
a finanțelor publice, întemeiată pe reglementări clare, coerente, stabile, 
reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea socială şi economică a 
societății moderne, în condiții democratice.

1 sursa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/informatii_r/strategia_servicii_v6.pdf
2 sursa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/prezentare_r/strategia_AnAF_2012_2016.pdf
3 G. marin, A. puiu (coordonatori), Dicţionar de relaţii economice internaţionale,  

Ed. Enciclopedică, bucureşti, 1993, p. 278.
4 E. bălan, cuvânt-înainte la drept financiar, ed. 4, Ed. c.H. beck, 2007.
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II. Regionalizarea şi reorganizarea administraţiei fiscale

Anul 2013 va rămâne în istoria fiscului ca fiind anul regionalizării 
administrației fiscale. restructurarea Agenției naționale de Administrare 
Fiscală, aşa cum era aceasta oglindită în strategia de administrare fiscală 
pe termen mediu 2012-2016 reprezintă de altfel o precondiție pentru 
implementarea „proiectului de modernizare a administrației fiscale”, proiect 
pentru care românia a semnat un acord de împrumut cu banca mondială în 
valoare de 70 de milioane de euro în data de 8 mai 20135. proiectul a fost 
lansat în data de 11 septembrie 2013, preconizându-se intrarea în efectivitate a 
proiectului la 1 octombrie 2013. Acesta este prevăzut a se derula pe o perioadă 
de cinci ani şi va include îmbunătățiri organizaționale corespunzătoare, precum 
şi modificări ale infrastructurii informatice necesare pentru funcționarea 
optimă a unui sistem informatic integrat.

Actul normativ care reglementează reorganizarea administrației fiscale, în 
contextul regionalizării, îl reprezintă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 
din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea 
activității Agenției naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative6, intrat în vigoare la 29 iunie 2013.

principalele noutăți sunt că Garda Financiară s-a desființat, iar Agenția 
națională de Administrare Fiscală s-a reorganizat ca urmare a fuziunii prin 
absorbție şi preluarea activității Autorității naționale a Vămilor şi prin preluarea 
activității Gărzii Financiare.

de asemenea, actul normativ prevede înființarea unei noi structuri, direcția 
generală antifraudă fiscală cu atribuții de prevenire şi combatere a actelor şi 
faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală şi desființarea celor  
42 direcții județene ale finanțelor publice, în locul acestora înființându-se  
8 direcții generale regionale ale finanțelor publice. Astfel că direcțiile generale 
regionale ale finanțelor publice s-au înființat prin transformarea direcției 
generale a finanțelor publice a județului în care a fost stabilit sediul direcției 
generale regionale, prin fuziunea prin absorbție a celorlalte direcții generale 
județene ale finanțelor publice din aria de competență.

cele 8 direcții generale regionale ale finanțelor publice, înființate astfel, preiau 
activitatea şi competențele tuturor direcțiilor generale județene ale finanțelor 
publice absorbite din aria de competență, precum şi a tuturor structurilor teritoriale 
subordonate acestora, care şi-au pierdut personalitatea juridică. Aria lor de 
competență corespunde celor opt regiuni de dezvoltare ale româniei.

ca urmare reorganizării era necesară elaborarea unui nou act normativ care 
să reglementeze organizarea şi funcționarea Agenției naționale de Administrare 
Fiscală şi să implementeze restructurarea fiscului. Acesta este Hotărârea 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției naționale 
de Administrare Fiscală7 care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 
privind organizarea şi funcționarea Agenției naționale de Administrare 

5 sursa: comunicat AnAF disponibil pe: http://www.mfinante.ro/acasa.html?method= 
detalii&id=50939

6 publicată în m. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013.
7 publicată în m. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013.
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Fiscală, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi 
funcționarea Autorității naționale a Vămilor, intrată în vigoare la 1 august 2013.

corelându-se cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului  
nr. 74/2013, actul normativ sus-menționat prevede că începând cu data intrării 
sale în vigoare, se înființează în subordinea Agenției naționale de Administrare 
Fiscală direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii publice 
cu personalitate juridică.

celelalte structuri fără personalitate juridică care funcționează în cadrul 
direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sunt enumerate la articolul 
13 din hotărâre ca fiind:

a)  direcții regionale vamale;
b)  administrații județene ale finanțelor publice;
c)  servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale comunale;
d)  birouri vamale de interior şi de frontieră.
s-a creat astfel, printr-o hotărâre de guvern, la nivel teritorial un nou 

palier ierarhic, direcția regională a finanțelor publice, instituție publică cu 
personalitate juridică, activitatea fiscală la nivel teritorial reorganizându-se prin 
opt direcții regionale ale finanțelor publice cu sediile la: iaşi, Galați, ploieşti, 
craiova, timişoara,cluj-napoca, braşov, bucureşti.

III. Reforma administraţiei fiscale în franţa-înfiinţarea DRfiP – 
analiză comparativă

În urmă cu 5 ani, Franța înfăptuia o reformă de amploare a administrației 
fiscale, considerată una din cele mai importante reforme administrative. 
Fuziunea celor două mari direcții de nivel central, direcția generală de 
contabilitate publică (dGcp) şi direcția generală de impozite (dGi) anunțată 
în octombrie 2007 de ministrul responsabil de buget şi realizată legal în anul 
2008 prin decretul nr. 2008-309 din 3 aprilie 2008, a dat naştere unei noi 
direcții generale, direcția generală de finanțe publice (dGFip) aflată sub 
autoritatea ministrului de buget, conturi publice şi al funcției publice8.

Această fuziune a reprezentat o măsură emblematică a reformei statului, 
realizată în cadrul revizuirii generale a politicilor publice, după o altă încercare 
de fuziune fiscală a celor două direcții eşuată în anul 2000. Această fuziune 
a venit în contextul crizei economice, ceea ce a adus o responsabilitate grea 
pentru conducerea noii direcții fiscale de a sprijini economia națională şi de a 
implementa planul de redresare. pe plan intern, principalul scop al fuziunii a 
fost îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili.

prin decretul nr. 2009-707 din 16 iunie 20099 fuziunea celor două 
departamente de specialitate s-a realizat şi la nivelul serviciilor fiscale 
deconcentrate în teritoriu.

Organizarea serviciilor deconcentrate ale dGFip a dus la:
–  crearea de direcții locale unificate (dlu): direcțiile departamentale ale 

finanțelor publice (ddFip), direcțiile regionale ale finanțelor publice(drFip)
8 pentru mai multe detalii, a se consulta site-ul www.impots.gouv.fr
9 http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=JOrFtEXt000020753002&da

tetexte=vig
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–  crearea de servicii fiscale ale particularilor (sip), prin comasarea centrelor 
fiscale (cdi), a trezoreriilor specializate în colectare şi a componentei de 
colectare a trezoreriilor mixte. trebuie să menționăm faptul că urmare 
reorganizării, dGFip este organizată în jurul a trei domenii(piloni): primul 
dedicat managementului fiscal, al doilea gestiunii publice, iar ultimul, 
conducerii rețelei de resurse ale acesteia.

principalul scop al acestei structuri a fost crearea unei administrații fiscale unice 
care să ducă la îmbunătățirea relației cu contribuabilii. În acest sens, un obiectiv 
major al fuziunii a fost înființarea unui serviciu public unificat pentru contribuabili. 
Acesta a luat ființă atât la nivel central cât şi în întreg teritoriu prin ghişee fiscale 
unice care să răspundă tuturor cerințelor contribuabililor, începând cu calculul 
impozitului până la colectarea acestuia. În fiecare departament, trezoreriile generale 
şi direcțiile de servicii fiscale au fuzionat dând naştere unei direcții departamentale 
sau regionale a finanțelor publice aflată sub autoritatea unui responsabil unic. 
Această reorganizare la nivelul colectivităților teritoriale s-a făcut ținând seama de 
cele trei domenii avute în vedere la nivel central pentru dGFip.

În ceea ce priveşte reorganizarea structurilor deconcentrate, cele 49 
de structuri care existau în momentul fuziunii au fost regrupate în 9 direcții 
interregionale de servicii informatice(disi) cu un nou nivel de control şi de 
management. Aceste structuri au fost create efectiv la 1 septembrie 2011.

competențele direcțiilor regionale ale finanțelor(drFip) au fost stabilite 
prin decretul nr. 2009-707 din 16 iunie 2009. potrivit prevederilor acestuia, 
serviciile deconcentrate ale direcției generale a finanțelor publice (dGFip) 
sunt reprezentate de direcțiile departamentale ale finanțelor publice, direcțiile 
regionale ale finanțelor publice, şi direcțiile specializate.

Aşa cum am arătat mai sus, direcțiile departamentale sunt create prin 
fuziunea direcțiilor de servicii fiscale şi a trezoreriilor generale, înlocuindu-le 
astfel pe acestea.

la nivel teritorial reforma s-a făcut progresiv începând cu 1 iulie 2009 până 
la 31 decembrie 2012.

direcțiile departamentale ale finanțelor publice asigură, în perimetrul 
teritorial al departamentul, fără a leza competențele altor servicii deconcentrate 
şi servicii cu competențe naționale ale dGFip, îndeplinirea sarcinilor care le-au  
fost stabilite prin decretul sus-menționat. Acestea reprezintă administrația 
fiscală: ele stabilesc impozitul şi asigură colectarea şi controlul fiscal.

direcțiile regionale ale finanțelor publice asigură, în departamentul unde este 
situată capitala regiunii punerea în aplicare a sarcinilor direcțiilor departamentale.

IV. analiză comparativă: proiectul privind reorganizarea aNaf versus  
proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a 
competenţelor

regionalizarea administrației fiscale, parte a marii reforme administrative, 
poate fi considerată preambulul marii regionalizări a româniei. Aşa cum 
am arătat mai sus, cele 42 de direcții județene ale finanțelor publice au fost 
desființate, fiind înființate cele 8 direcții generale regionale de finanțe publice.
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În ceea ce priveşte proiectul de lege privind descentralizarea, de curând, 
Guvernul si-a angajat răspunderea asupra acestuia10.

regionalizare şi descentralizare administrativă şi financiară constituie 
una dintre principalele direcții de acțiune incluse în programul de Guvernare  
2013-2016 (capitolul dezvoltare şi administrație)11, justificându-se necesitatea 
sa deoarece în ultimii ani s-a înfăptuit doar o aparentă descentralizare, realizată 
doar la nivel formal, fără suport financiar.

proiectul de lege stabileşte măsurile de descentralizare a competențelor 
de la nivel central la nivel local, prin înființarea unor structuri în subordinea 
consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale şi reorganizarea unora 
dintre serviciile publice deconcentrate ale ministerelor sau a altor organe de 
specialitate ale administrației publice centrale.

modificarea cadrului legal al descentralizării va transfera mai multe 
competențe administrative şi financiare de la nivelul administrației publice 
centrale la nivelul administrației publice locale, astfel că autoritățile 
administrației publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor şi de la nivelul 
județului, respectiv, consiliile județene şi consiliul general al municipiului 
bucureşti vor exercita noi competențe. Alte competențe vor fi exercitate 
exclusiv sau partajat cu autoritățile administrației publice centrale.

comparativ, în ceea ce priveşte celălalt act normativ, respectiv Hotărârea 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției naționale 
de Administrare Fiscală, nu vorbim de o descentralizare, adică de un transfer 
de competență administrativă şi financiară de la nivelul administrației fiscale 
centrale la nivelul administrației publice din teritoriu, ci de o deconcentrare 
a competențelor, adică de redistribuirea de competențe de către Agenția 
națională de Administrare Fiscală către propriile sale structuri subordonate din 
teritoriu, respectiv către direcțiile generale regionale, administrațiile județene şi 
serviciile fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birourile fiscale comunale.

În plus, Agenția națională de Administrare Fiscală s-a reorganizat ca urmare 
a fuziunii prin absorbție şi preluarea activității Autorității naționale a Vămilor 
şi a Gărzii Financiare, instituții publice care s-au desființat, transformându-se 
în direcții generale în cadrul agenției. regionalizarea administrației fiscale s-a 
realizat prin crearea la nivel teritorial a unui nou palier ierarhic, direcţia 
regională a finanţelor publice, instituție publică cu personalitate juridică 
şi prin reorganizarea serviciilor fiscale de specialitate ale celorlalte structuri 
teritoriale, aşa cum am arătat mai sus.

un model asemănător de reorganizare a administrației fiscale întâlnim şi în 
Franța, aşa cum deja am arătat, prin crearea dGFip în anul 2008, care dispune în 
teritoriu de servicii deconcentrate pentru exercitarea funcțiilor sale la nivel teritorial.

V. Regionalizarea în franţa – Modelul francez

procesul de organizare administrativ teritorială a Franței a fost unul 
amplu: prin decretul din 31 octombrie 1793 a fost creată comuna, ca 

10 http://regionalizare.mdrap.ro/2013/11/15/proiectul-de-lege-privind-descentralizarea-
a-fost-aprobat-in-sedinta-de-guvern/

11 http://www.gov.ro/programul-de-guvernare-2013-2016__l1a117322.html
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diviziune administrativă, prin legea din 10 august 1871 a fost recunoscut 
departamentului statutul juridic de colectivitate teritorială(în timpul celei 
de a treia republici), iar în anul 1956 a fost creată regiunea, ca entitate 
teritorială aparte. reforma administrativă a început în anul 1982 schimbând în 
profunzime organizarea teritorială a Franței.

ţinuturile („les pays”) au apărut în mod informal în anii ’70 şi au fost 
instituționalizate prin legea nr. 95-115 din 4 februarie 1995 referitoare la 
amenajarea şi dezvoltarea teritoriului.

Articolul 72 din constituția12 celei de-a cincea republicii Franceze defineşte 
principiile generale de organizare a colectivităților teritoriale în Franța. 
„colectivitățile teritoriale ale republicii sunt comunele, departamentele, 
regiunile, colectivitățile cu statut special şi colectivitățile de peste mări, 
guvernate de articolul 74”.

În condițiile prevăzute de lege, aceste comunități se administrează liber, 
prin consiliile alese, şi dispun de o putere de reglementare pentru exercitarea 
competențelor ce le revin”. În ceea ce priveşte alocarea resurselor, articolul 72-2  
din constituție prevede: colectivitățile teritoriale beneficiază de resurse de care 
pot dispune liber, în condițiile prevăzute de lege.

Codul general al colectivităţilor teritoriale
În urma adoptării legii descentralizării din 2 martie 1982 şi a primelor 

alegeri a consilierilor regionali prin vot universal şi direct la 16 martie 1986, 
regiunea a devenit o colectivitate teritorială, precum departamentul şi 
comuna. dispozițiile legislative privind dreptul colectivităților teritoriale 
sunt codificate în codul general al colectivităților teritoriale13. Franța are 27 
de regiuni şi 101 departamente, 343 arondismente, 4058 cantoane şi 36699 
comune. colectivitățile teritoriale beneficiază, conform prevederilor art. 72-2 
din constituție din 2003 14 de resurse de care ele pot dispune liber în condițiile 
legii. Acestea pot primi tot sau o parte din încasările din taxe. Acestora le este 
permis să stabilească taxe în limitele stabilite de lege. Veniturilor fiscale şi alte 
resurse proprii ale colectivităților teritoriale reprezintă, pentru fiecare categorie 
de colectivitate o parte esențială din ansamblul resurselor lor.

Relaţiile regiunii cu reprezentantul statului în regiune şi cu serviciile de stat
În condițiile fixate de articolul l 4132-24 din cod, reprezentantul statului în 

regiune este responsabil cu interesele naționale, respectarea legii şi controlul 
administrativ. În condițiile fixate de cod, acesta veghează la respectarea 
exercitării competențelor de către autoritățile regionale. reprezentantul 
statului în regiune este singurul abilitat să se exprime în numele statului în fața 
consiliului regional.

12 A se vedea pe larg textul constituției la adresa: http://www.legifrance.gouv.fr/
affichtexte.do?cidtexte=lEGitEXt000006071194

13 A se vedea le code général des collectivités territoriales (cGct) http://www.
legifrance.gouv.fr/affichcode.do?cidtexte=lEGitEXt000006070633&datetexte=20131103

14 http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexteArticle.do?cidtexte=lEGitEXt0000060711
94&idArticle=lEGiArti000006527594&datetexte=&categorielien=cid
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cu privire la relațiile dintre regiune şi serviciile statului, art. l 4151-1 din 
codul general al colectivităților teritoriale dispune că pentru pregătirea şi 
punerea în aplicare a deciziilor consiliului regional, preşedintele său poate 
dispune, dacă este necesar, de serviciile deconcentrate ale statului.

În ceea ce priveşte repartizarea competențelor către regiuni, precum şi 
consecințele organizării teritoriale a Franța, există diferite opinii15:

Astfel că un autor consideră că, din mai multe puncte de vedere, organizarea 
teritorială a Franței contrastează cu cea a principalilor săi vecinii din Europa. 
Aceasta cunoaşte într-adevăr o mare complexitate care relevă diferite realități:

În primul rând, actuala organizare teritorială este criticată pentru amestecul 
(încurcarea) competențelor între regiuni, departamente şi comune.

Voința inițiatorilor legilor privind descentralizarea din 1982 şi 1983 a fost 
de a stabili blocuri de competențe pentru fiecare tip de colectivitate locală. dar 
această voință inițială s-a pierdut în timp. În acest sens, autorul exemplifică 
alocarea de competențe în domeniul educației: Guvernul prin ministerul 
educației naționale, rămâne competent pentru definirea de programe, regiunea 
gestionează liceele, departamentele rămân responsabile pentru colegii, iar 
comunele pentru şcolile primare.

În al doilea rând este pus în discuție numărul de niveluri ale administrației. 
Acesta nu este mai mic de cinci niveluri care sunt interesate să conducă 
politicile publice în hexagon: comunele(municipiile), departamentele, regiunile, 
statul, dar şi uniunea Europeană.

În al treilea rând, este criticată fragmentarea comunelor – fenomen propriu 
Franței.

Franța numără 36 767 comune în 2013, dintre care aproape 32 000 au mai 
puțin de 2000 de locuitori. Astfel că Franța are mai mult de 40% din totalul 
comunele uniunii Europene. În aceste condiții, intercomunalitatea(cooperare 
intercomunală) a apărut ca soluția cea mai acceptabilă pentru municipalități. 
dar şi numărul solicitări de cooperare intercomunală este mare.

În al patrulea rând, este necesară consolidarea democrației locale.
Au fost înregistrate progrese în favoarea consolidării democrației locale. 

legea din 6 februarie 1992 privind administrația teritorială a republicii 
constituie un punct de cotitură, deoarece introduce termenul de „democrație 
locală „ pentru prima dată în dreptul pozitiv. Această lege importantă acordă 
opoziției locale, un drept la informare în probleme care fac obiectul unei 
deliberări. Acesta permite, de asemenea, pentru prima dată, să se consulte 
populația locală pe probleme de interes local.

legea din 27 februarie 2002 privind democrația locală (la démocratie de 
proximité) a introdus o reformă esențială: obligația pentru majoritatea locală 
de a rezerva un loc opoziției în buletinele informative ale autorităților locale, de 
multe ori investită cu o „hagiografie” a politicii adoptată de autorități.

În cele din urmă, revizuirea constituțională din 28 martie 2003 a recunoscut 
posibilitatea, pentru toate colectivitățile locale, de a proceda la referendumuri 

15 sursa: complexité de l’organisation territoriale française: quelles sont les conséquences?, 
19 august 2013, articol disponibil online la adresa web: http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/approfondissements/complexite-organisation-territoriale-francaise-
quelles-sont-consequences.html
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locale decizionale. În ciuda acestor progrese incontestabile, autorul apreciază 
că democrația locală nu este încă puternică. cauzele sunt multiple. În primul 
rând, cadrul de exercitare al democrației locale corespunde din ce în ce mai 
puțin perimetrului de gestionare al problemelor locale.

În ceea ce ne priveşte, apreciem că procesul de organizare administrativ 
teritorială este unul de durată, care trebuie să parcurgă mai multe etape. 
regionalizarea şi descentralizarea prin transferul de competență administrativă 
şi financiară de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației 
publice locale trebuie să se facă cu respectarea principiilor legale şi în funcție de 
situația economico-financiară a fiecărei țări. din acest punct de vedere, românia 
are ca model mai multe state europene, printre care sistemul francez care este 
rezultatul a peste două secole de istorie, marcat de o organizare teritorială din ce 
în ce mai deconcentrată şi de un amplu proces de descentralizare.

În studiul nostru am arătat modul de organizare administrativă a teritoriului 
în Franța cu avantajele dar şi cu dezavantajele sale, mai ales cu criticile aduse 
supradivizării teritoriale şi hiperadministrării teritoriilor, pentru a servi drept 
model procesului regionalizării început în românia.

regionalizarea nu trebuie să ducă la suprapunerea de competențe a 
colectivităților locale şi la creşterea cheltuielilor publice. ba din contră, 
autoritățile care conduc aceste colectivități teritoriale trebuie să depună 
eforturi pentru a atrage finanțări pentru mari proiecte de dezvoltare. În acest 
sens, menționăm că uniunea Europeană acordă cofinanțări pentru programe 
regionale din Fondul European de dezvoltare regională (FEdr)16.

Concluzii

după cum bine se cunoaşte, o administrație fiscală eficientă este un pilon 
fundamental al economiei şi al bunei dezvoltări a sectorului privat.

Administrația fiscală a fost de-a lungul timpului obiectul a numeroase critici 
îndeosebi din partea comunității de afaceri, în numele evoluției economice cu 
care s-a apreciat că nu a ținut pasul.

Acest lucru a fost constatat şi de doctrina de specialitate17 care consideră că 
fiscalitatea are, de foarte multă vreme, o imagine negativă. Ea este considerată 
de către contribuabili drept o forma de constrângere exercitată de statul 
spoliator care-prin metode speciale-scoate din buzunarele cetățenilor anumite 
sume de bani câştigate cu greu şi deci bine meritate de aceştia.

Autorii18 au considerat că ar fi incorect să privim lucrurile exclusiv dintr-o 
asemenea perspectivă, întrucât analizându-se cu onestitate, cu oarecare 
detaşare şi cu dorința de a le înțelege, vom descoperi că realitatea este alta: 
fiscalitatea reprezintă un domeniu complex, dar şi foarte dens, concret, juridic 

16 A se vedea site-ul oficial al uE privind politica regională inFOrEGiO http://ec.europa.
eu/regional_policy/thefunds/regional/index_ro.cfm

17 m.Ş. minea, c.F. costaş, Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, vol. ii, Ed. Wolters 
Kluwer, bucureşti, 2008, p. 19.

18 Idem, p. 19.
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prin excelență19 şi deschis către alte ramuri de drept( şi nu numai dacă avem în 
vedere legăturile sale strânse cu economia şi politicul)20.

situația economică actuală determină țările din întreaga lume să găsească 
soluții noi pentru a depăşi criza economico-financiară, respectiv de a găsi 
resurse financiare suplimentare şi de a-şi reorganiza serviciile publice pentru a 
spori eficacitatea acestora.

Franța, ca şi românia, dispune de o administrație fiscală la nivel central cu 
servicii deconcentrate la nivel teritorial.

deosebirea este că în românia, administrarea fiscală este realizată de 
AnAF, agenție subordonată ministerului Finanțelor publice, iar în Franța, 
direcția Generală a Finanțelor publice (dGFip) reprezintă administrația fiscală 
centrală subordonată ministerului. Aceasta este responsabilă de managementul 
finanțelor publice cât şi în materie de venituri şi cheltuieli. Această direcție este 
creată, aşa cum am arătat mai sus, din fuziunea direcției generale de impozite 
şi a direcției generale de contabilitate publica.

dGFip dispune de servicii deconcentrate pentru exercitarea funcțiilor sale 
la nivel teritorial, la fel cum dispune şi AnAF în românia.

Aceste servicii deconcentrate se împart în direcții regionale ale finanțelor 
publice, direcții departamentale ale finanțelor publice, şi direcții locale ale 
finanțelor publice, precum şi direcții specializate ale finanțelor publice.

după recenta reorganizare a administrației fiscale româneşti, când a fost 
creat un nou palier şi anume, regiunea, respectiv, direcția generală regională a 
finanțelor publice, şi în românia întâlnim o organizare asemănătoare.

În ceea ce priveşte reforma administrației fiscale, făcând o analiză 
comparativă între sistemele celor două țări, putem concluziona că în Franța 
reformarea administrației fiscale a fost una de durata, în special în ceea ce 
priveşte direcțiile departamentale şi regionale, în condițiile în care existau 
demult regiunile, pe când în românia, reorganizarea sistemului de administrație 
fiscală s-a realizat mult mai repede. Este adevărat, procesul de modernizare a 
administrației fiscale continuă, acesta urmând a se derula pe o perioadă de 
cinci ani, dar regiunile au fost deja stabilite de legiuitor.

În opinia noastră, ceea ce este important în cadrul unei reforme de aceste 
dimensiuni este adaptarea procedurilor şi metodelor deja existente la noua 
formă de organizare care să asigure eficientizarea serviciile oferite cetățenilor.

19 A se vedea şi: V. nouzille La traque fiscale, Ed. Albin michel, paris, 2000; m.Ş. minea, 
Elemente de drept financiar internaţional, Ed. Accent, cluj-napoca, 2001, p. 153, m.Ş. minea, 
c.F. costaş, Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. rosetti, 2006, bucureşti, 
pp. 18-23, citați de m.Ş. minea, c.F. costaş în Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, vol. ii,  
Ed. Wolters Kluwer, bucureşti, 2008, p. 19.

20 A se vedea şi J. Grosclaude, ph. marchessou, Droit fiscal general, ed. a Vi-a, Ed. dalloz, 
paris, 2007, pp. 2-4, citați de m.Ş. minea, c.F. costaş în Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, 
vol. ii, Ed. Wolters Kluwer, bucureşti, 2008, p. 19.



323

Descentralizarea financiară în contextul regionalizării

Conf. univ. dr. Cristina oNEţ
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Facultatea de Drept

1. problema autonomiei financiare este, în primul rând o problemă politică, 
dar decizia descentralizării financiare a româniei, încă nu a fost luată.

descentralizarea financiară presupune cel puțin trei componente, şi anume:
a. descentralizarea bugetară, care, cel puțin în plan formal, a fost 

îndeplinită prin existența şi relativa autonomie a bugetelor locale. 
Este incontestabil faptul că cele mai importante entități bugetare care 

operează în cadrul sistemului bugetar al statului român beneficiază, nu doar de 
reglementări distincte pentru nivelul bugetar central față de cel local, ci şi de 
categorii proprii de venituri, respectiv de cheltuieli bugetare. 

toate aceste aspecte sunt pe deplin valabile doar la o primă vedere.  
O analiză mai atentă relevă faptul că o mare parte a veniturilor bugetelor locale 
o reprezintă sumele ce se transferă de la bugetul de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale. Fără existența acestor sume, autoritățile administrației 
publice locale ar fi în imposibilitatea reală de a îşi duce la îndeplinire sarcinile 
stabilite prin lege, ori prin hotărâri ale consiliilor locale şi județene.

b. descentralizarea fiscală, care nu se referă la dreptul autorităților locale 
de a institui impozite şi taxe cu destinație locală, pentru că acest lucru ar fi 
imposibil într-un stat unitar şi suveran1, ci la descentralizarea unor importante 
surse de venit bugetar care la ora actuală alimentează bugetul de stat prin 
direcționarea lor către bugetele locale. 

dacă, spre exemplu, impozitul pe venit ar rămâne în teritoriu, acolo unde 
el este realizat, s-ar obține o finanțare foarte bună a bugetelor locale şi chiar 
ar fi posibilă descentralizarea şi a altor categorii de cheltuieli de la bugetul de 
stat către bugetele locale. 

În plus, o astfel de măsură ar putea cointeresa autoritățile publice locale 
să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri şi implicit să stimuleze creare de 
noi locuri de muncă.

În literatura de specialitate2 s-a arătat că legea nr. 273/2006 reprezintă 
dovada tendinței vădite a statului spre descentralizare, dată fiind alocarea unei 
cote mai mari din impozitul pe venit către unitățile administrativ-teritoriale.

deşi admitem că actuala lege a finanțelor publice ar putea fi privită şi ca 
un pas intermediar spre descentralizarea acestui impozit către bugetele locale, 

1 A crea şi a institui un sistem fiscal propriu unui stat este un atribut al suveranității 
statului respectiv. Acesta nu poate fi nici descentralizat şi în nici un fel asumat de către nici o 
autoritate publică locală. În plus, potrivit constituției româniei, sarcinile fiscale pot fi stabilite 
doar prin lege [art. 139 alin (1)], iar impozitele şi taxele locale se stabilesc de către autoritățile 
administrației publice locale în limitele şi în condițiile legii [art. 139 alin. (2)].

2 doina petică roman, Dreptul finanţelor publice, Ed. Alma mater, sibiu, 2007, p. 144.
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dorim să ne exprimăm totuşi reținerea față de faptul că acest impozit se 
încasează încă la bugetul statului, făcându-se de la „centru” distribuirea cotelor 
defalcate către bugetele locale, când acest lucru ar fi putut fi făcut şi de către 
autoritățile județene, cu atât mai mult cu cât cota alocată bugetelor locale 
depinde direct de sumele încasate în teritoriu din impozitul pe venit.

Aşadar, la ora actuală, potrivit legii finanțelor publice locale, veniturile 
bugetelor unităților administrativ-teritoriale se pot grupa în patru categorii,  
şi anume: venituri proprii (formate din impozite, taxe, contribuții, alte 
vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit), sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții primite de la 
bugetul de stat şi de la alte bugete publice, donații şi sponsorizări, precum şi 
sume primite de la uniunea Europeană şi/sau alți donatori în contul plăților 
efectuate şi al prefinanțării.

realizarea efectivă a execuției părții de venituri a bugetelor locale, cade în 
sarcina primăriilor, întrucât o parte din aceste venituri, respectiv impozitele şi 
taxele locale, precum şi alte contribuții, sunt încasate de către direcțiile, serviciile 
sau compartimentele cu atribuții în materie fiscală din cadrul primăriilor.

Față de vechea reglementare, cotele defalcate au crescut, procentul general 
de alocare fiind de 71,5% din impozitul pe venit încasat la nivelul fiecărei 
unități administrativ-teritoriale. trebuie precizat, însă, faptul că prima formă 
a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice a fost mai generoasă cu unitățile 
administrativ-teritoriale decât cea aflată în vigoare în acest moment3. 

dacă, aşa cum am propus, impozitul pe venit ar fi descentralizat în 
totalitate (respectiv urmărit şi încasat) la nivel județean, astfel de situații nu 
s-ar mai putea produce. Încasarea lui nu ar mai depinde decât de seriozitatea 
şi abnegația autorităților locale în urmărirea acestui impozit, dar şi în luarea 
măsurilor care să conducă la stimularea creşterii lui.

pentru echilibrarea bugetelor locale, prin legea bugetului de stat se mai 
aprobă anual sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe 
ansamblul județului, respectiv al municipiului bucureşti. repartizarea pe 
județe a acestor sume, se face ținându-se cont de criterii precum capacitatea 
financiară (calculată în funcție de impozitul pe venit încasat pe locuitor, în 
proporție de 70%) şi suprafața județului (în proporție de 30%).

transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru 
investiții finanțate din împrumuturi externe, la a căror finanțare contribuie 
şi Guvernul. prin intermediul bugetelor unor ordonatori principali de credite 
(miniştrii), se pot acorda transferuri pentru bugetele locale, pentru finanțarea 
unor programe de dezvoltare sau sociale, de interes național, județean sau 
local. potrivit legii, transferurile de la bugetul de stat se aprobă anual, în poziție 
globală, prin legea bugetară. se pot acorda transferuri, atât de la bugetul de 
stat, cât şi de la alte bugete publice centrale.

după cum se poate observa, o mare parte a veniturilor bugetelor locale se 
alocă de la bugetul de stat prin extragerea unor cote părți din diverse venituri 

3 potrivit formei inițiale a legii nr. 273/2006, procentul general ce s-ar fi putut aloca 
unităților administrativ-teritoriale putea ajunge până la 82%.
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ale bugetului de stat, pe baza unor formule de calcul complicate şi complexe, 
având la bază tot felul de criterii şi indicatori.

pe de altă parte legislația în materia finanțelor publice locale a suferit 
numeroase modificări mai ales sub aspectul modului de stabilire şi calculare 
a cotelor ce revin unităților administrativ-teritoriale. Astfel de modificări 
legislative care să afecteze veniturile unităților administrativ-teritoriale mai 
pot să intervină şi cu alte ocazii. Ori de câte ori, dintr-un motiv sau altul, scad 
veniturile bugetului de stat, legiuitorul sau chiar Guvernul prin intermediul 
ordonanțelor de guvern, poate să acționeze modificând actul normativ pe baza 
căruia unitățile administrativ-teritoriale primesc finanțarea care li se cuvine. 
Acesta este doar unul din modurile în care centralismul financiar afectează 
structura şi cuantumul veniturilor bugetelor locale.

c. descentralizarea cheltuielilor bugetare, care pare a fi singura 
componentă asupra căreia guvernele ultimilor 10 ani au ştiut să acționeze, 
transferând, în mod sistematic cheltuieli bugetare dinspre bugetul de stat 
către bugetele locale4. Această stare de fapt nu denotă doar faptul că la nivel 
politic nu se doreşte pierderea controlului total asupra resurselor financiare ale 
statului. Ea mai prezintă şi o serie de consecințe din ce în ce mai grave. Astfel, 
dezechilibrul dintre cheltuielile şi veniturile bugetare locale amplificându-se de 
la un an la altul, produce aservirea politică totală a autorităților locale față de 
cele centrale. un astfel de fenomen care continuă să ia amploare poate deveni 
periculos atât pentru ideea de autonomie administrativă a colectivităților 
locale, dar chiar şi mai grav, pentru buna funcționare a statului de drept.

În acest context, nu mai trebuie demonstrat, ci doar amintit faptul că, 
autonomia financiară este o componentă a autonomiei locale. limitele lor 
concrete în românia de început de mileniu sunt date de actul de decizie, iar 
decizia, atât cea juridică, cât şi cea administrativă este, înainte de toate, o 
decizie politică. 

2. la nivelul uniunii Europene, respectiv în cadrul Organizației pentru 
cooperare şi dezvoltare Economică au fost evidențiate mai multe modele de 
repartizare a resurselor financiare publice pe niveluri de guvernământ5, după 
cum urmează:

a.  nivelul guvernului central cuprinde toate departamentele administrative 
şi agențiile statale ce au competențe la nivel național, cu excepția 
organismelor care gestionează sistemele de securitate socială, întrucât 
acestea sunt analizate separat;

b.  nivelul regional (al statelor federale, regiunilor ori provinciilor), respectiv 
al unităților administrativ-teritoriale care exercită anumite competențe 
la un nivel inferior guvernului, dar superior autorităților locale;

4 În ciuda faptului că legislația obligă executivul, ca în cazul în care se transferă cheltuieli 
bugetare către bugetele locale să se asigure şi sursa de finanțare, în fapt lucrul acesta nu s-a 
realizat decât, cel mai adesea, pentru anul financiar în care s-a produs transferul, urmând ca 
în anii următori, autoritățile locale să „se descurce singure” pentru identificarea resurselor 
financiare necesare acoperirii tuturor cheltuielilor bugetelor locale.

5 Government levels, este termenul utilizat în documentele oficiale ale uE.
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c.  nivelul local sau municipal;
d.  nivelul autorităților supranaționale care exercită funcții bugetare6.
Analizând această schemă putem constata că românia concentrează cea mai 

mare parte a resurselor sale financiare la nivel central. dat fiind acest lucru, dar şi 
gradul scăzut de autofinanțare, atât la nivel regional, cât şi la nivel local, o parte a 
resurselor financiare constituite la nivel central sunt apoi direcționate către nivelul 
local prin intermediul nivelului regional (în cazul româniei nivelul județean).

Autonomia financiară a nivelurilor sub-guvernamentale poate fi analizată şi 
prin prisma atribuțiilor financiar-bugetare ale autorităților locale şi/sau regionale. 
din acest punct de vedere este de stabilit dacă ele au posibilitatea legală de a 
institui şi a colecta venituri, dacă au posibilitatea de a-şi asuma cheltuieli şi dacă 
pot apela la împrumuturi publice pentru suplimentarea resurselor financiare7.

În plan teoretic se poate afirma faptul că legislația românească privitoare 
la formarea, administrarea şi întrebuințarea resurselor financiare publice 
răspunde tuturor acestor cerințe, permițând autorităților locale şi județene 
(regionale) să îşi asume şi să colecteze impozite şi taxe, ba chiar să îşi asume 
şi împrumuturi publice, deci cu atât mai mult să satisfacă toate cheltuielile 
publice locale repartizate prin lege sau prin hotărâri ale autorităților publice 
locale şi județene.

Astfel, potrivit art. 139 alin. (2) din constituția româniei impozitele şi 
taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele şi în 
condițiile legii. În fața unei astfel de dispoziții constituționale înțelegem faptul 
că autoritățile locale nu pot stabili liber un anumit impozit şi mai ales nu pot 
acționa asupra bazei de impunere a niciunuia dintre cele existente. Ele pot, 
totuşi, să stabilească cotele de impunere, dar nici pe acestea în mod absolut 
liber, ci doar în interiorul limitelor minime şi maxime stabilite de lege, respectiv 
de codul fiscal care reglementează impozitele şi taxele locale.

Aşa după cum se cunoaşte, impozitele şi taxele locale menite să asigure 
alimentarea bugetelor locale şi județene sunt: impozitul pe clădiri, impozitul pe 
teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, 
impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale şi alte taxe locale8.

În ceea ce priveşte impozitul şi taxa pe clădiri, actul normativ mai sus 
enunțat stabileşte că el se datorează bugetelor locale ce aparțin unității 
administrativ-teritoriale unde se află amplasată clădirea sau construcția vizată 
a fi impozitată. cota de impunere şi baza de impunere sunt stabilite, pentru 
persoanele fizice, tot prin acest act normativ, lăsând la latitudinea consiliilor 
locale să stabilească cuantumul cotei de impunere pentru persoanele juridice 
în interiorul limitelor impuse de lege. de asemenea, codul fiscal stabileşte 
scutirile şi facilitățile la plată, dar şi condițiile în care are loc majorarea 

6 OcdE, Taxing powers of state and local Government, seria OEcd tax policy studies, 
paris, 1999, p. 9, citată de m.Ş. minea, c.F. costaş, Drept financiar, vol. i, ed, a ii-a revizuită,  
Ed. universul Juridic, bucureşti, 2011, p. 234.

7 E. bălan, Administrarea finanţelor publice locale, Ed. lumina lex, bucureşti, 1999, p. 18-82.
8 codul fiscal, titlul iX impozite şi taxe locale, art. 248.
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impozitului ori plata acestuia. tot prin acelaşi act normativ se stabilesc 
chiar şi bonificațiile care se pot acorda pentru plata anticipată a impozitului, 
autorităților locale revenindu-le doar sarcina de a hotărî dacă le acordă şi în ce 
procent în interiorul limitelor stabilite prin lege.

consiliilor locale le mai revine sarcina de a împărți localitatea în cele 
patru zone reglementate prin lege şi de a stabili rangul localității, astfel încât 
să rezulte coeficientul de corecție aplicabil fiecărei construcții din fiecare 
localitate rurală sau urbană din românia.

În ceea ce priveşte impozitul şi taxa pe terenuri reglementarea din codul 
fiscal este similară, libertatea de reglementare a autorităților locale fiind la fel 
de „largă” ca şi în cazul impozitului pe clădiri.

În cazul impozitului pe mijloacele de transport, libertatea de a hotărî a 
consiliilor locale este restrânsă la acordarea unei bonificații, în limitele stabilite 
de lege, pentru plata anticipată a impozitului.

Abia în ce priveşte taxele locale, codul fiscal este mai îngăduitor, permițând 
autorităților locale să hotărască, în interiorul limitelor stabilite de el, cuantumul 
taxei respective. nu omite, totuşi, se evoce expres şi limitativ taxele ce pot fi 
cuprinse în categoria mai largă de taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor 
şi autorizaţiilor.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor 
de reclamă şi publicitate care nu este o taxă propriu-zisă, ci un concept mai 
larg format din două elemente componente, şi anume: taxa pentru serviciile 
de reclamă şi publicitate, precum şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate. dacă în cazul celei de a doua taxe menționate este clar faptul că se 
datorează de către toți cei ce utilizează reclamele prin afişajul efectuat oriunde 
pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, în cazul celei dintâi, trebuie 
menționat faptul că avem de-a face cu o taxă datorată doar de către cei ce 
beneficiază de servicii de publicitate altele decât cele realizate prin mijloace de 
informare în masă scrise şi audiovizuale.

constatăm, astfel, că cea mai mare parte a contractelor de publicitate, 
respectiv acele contracte cu valori mari, sunt scoase de sub incidența acestei 
taxe având ca destinație bugetul local, pentru ele plătindu-se impozit pe profit, 
care este destinat bugetului de stat. Este evident, deci, faptul că bugetele locale 
vor realiza sume mici de bani din această taxă, veniturile bugetare consistente 
din rezultate din activitatea de publicitate fiind destinate bugetului central, aşa 
cum se întâmplă cu cele mai multe din impozitele şi taxele din românia.

În ceea ce priveşte impozitul pe spectacole, trebuie spus faptul că, deşi 
el este reglementat destul de amănunțit, din fericire impozitarea tuturor 
veniturilor realizate din organizarea de evenimente sportive sau artistice de 
orice fel prin punerea în vânzare de bilete de intrare, se face sursă la bugetul 
unității administrativ-teritoriale unde are loc evenimentul cultural sau sportiv 
mai sus menționat, fără nici un fel de excepție. 

prin comparație cu toate celelalte impozite şi taxe locale analizate mai 
sus, taxa hotelieră poate fi instituită sau nu de către autoritățile administrației 
publice locale, dar dacă se hotărăşte instituirea ei, acest lucru poate fi făcut 
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doar în condițiile şi cu respectarea limitelor reglementate prin codul fiscal cu 
privire la această taxă.

nu în ultimul rând dorim să ne referim la aşa numitele taxe speciale şi 
alte taxe locale a căror instituire este permisă de către codul fiscal în anumite 
împrejurări.

Astfel, cele dintâi pot fi instituite, ca urmare a hotărârii luate în acest sens 
de către autoritatea publică locală competentă, pentru servicii publice oferite 
de către aceasta în domeniile permise prin legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale. cea de a doua categorie de taxe mai sus menționate se referă la 
utilizarea temporară a locurilor publice, vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice, etc., ori pentru utilizarea unor echipamente ce folosesc 
infrastructura publică locală sau pentru activități cu impact negativ asupra 
mediului înconjurător. 

după cum se poate observa, nici în cazul acestor din urmă taxe locale nu 
este lăsată o prea mare libertate de decizie autorităților publice locale, ca să 
nu mai spunem că efectul acestor taxe locale asupra cuantumului veniturilor 
bugetare locale este redus.

În concluzie, putem observa faptul că reglementarea impozitelor şi taxelor 
locale se face după aceleaşi reguli mai sus menționate, respectiv codul fiscal 
stabileşte toate aspectele privitoare la persoana care datorează taxa, şi în ce 
condiții, categoriile de persoane care beneficiază de reduceri sau scutiri de taxă, 
modul cum se aşează taxa (asieta), respectiv baza de calcul ori de impunere, dar 
şi limitele minime şi maxime ale cotelor de impunere.

Autorităților locale li se permite să stabilească doar cota aplicabilă pentru 
unitatea administrativ-teritorială vizată, fapt ce reflectă o strictă limitare a 
acestora. pare că am avea de-a face cu persoane a căror capacitate de a decide 
trebuie strict monitorizată de către stat, astfel încât să nu aibă nici măcar 
posibilitatea de a face gafe esențiale în ceea ce priveşte formarea veniturilor 
bugetelor locale.

Având în vedere toate aceste aspecte ale legislației româneşti în materie, 
nu se poate spune că există o autonomie financiară reală nici la nivel regional 
şi, în egală măsură, nici la nivel local (municipal).

3. literatura de specialitate sesizează9, în mod corect, o serie de 
neajunsuri ale legislației aplicabile în materia finanțelor publice locale.

Astfel, nu doar că se demonstrează faptul că anumite texte legale sunt 
neconstituționale10, dar se susține, într-o oarecare măsură justificat faptul 
că nici până la ora actuală această problemă nu a fost rezolvată, în ciuda 
eforturilor făcute în acest sens de către curtea constituțională11.

9 mircea Ştefan minea şi cosmin Flavius costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. i. drept 
financiar, Ed. universul Juridic, bucureşti, 2011, p.258-263.

10 corneliu liviu popescu, neconstituționalitatea existenței bugetelor locale şi a 
impozitelor şi taxelor locale ale sectoarelor municipiului bucureşti, revista română de 
dreptul Afacerilor, nr. 3/2004, p.66-74. 

11 decizia curții constituționale nr. 843/2009, publicată în m.of. nr. 506/22.07.2009
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Astfel, o primă problemă luată în discuție se referă la categoriile de subiecți 
de drept public ce au dreptul de a beneficia de un buget propriu, în condițiile 
legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Apare, astfel, o inadvertență 
între dispozițiile legii finanțelor publice locale şi cele constituționale. Atât 
în textele constituționale, cât şi în dispozițiile legii nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală se precizează faptul că sunt unități administrativ-
teritoriale comunele, oraşele şi județele, nefăcându-se nici o referire expresă la 
sectoarele municipiului bucureşti. 

pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere faptul că legiuitorul 
constituant, nu doar că permite municipiilor să înființeze subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, dar recunoaşte şi posibilitatea ca acestea să îşi aleagă 
primari şi consilii locale12, ca autorități prin intermediul cărora se realizează 
autonomia locală. se naşte, aşadar, întrebarea: dacă sectoarele municipiului 
bucureşti au personalitate juridică şi pot avea autorități administrative 
reprezentative, pot avea şi bugete proprii, respectiv pot percepe impozite şi 
taxe locale în condiții de deplină constituționalitate?

noi credem că răspunsul este, da, dar nu pentru motivele invocate 
în decizia nr. 843/2009 a curții constituționale, ci pentru că sectoarele 
municipiului bucureşti au personalitate juridică13, se bucură de autonomie 
locală14 proprie, ori dreptul de a avea buget propriu şi de a încasa 
impozite şi taxe locale este expresia autonomiei financiare a unităților  
administrativ-teritoriale, componentă a autonomiei locale, aşa cum rezultă şi 
din dispozițiile legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

4. realizarea corectă a veniturilor bugetare locale reprezintă condiția 
necesară, dar nu şi suficientă pentru a asigura ritmicitate şi eficiență în 
efectuarea cheltuielilor şi implicit în realizarea atribuțiilor şi responsabilităților 
autorităților publice locale.

legea defineşte bugetul local ca fiind documentul prin care sunt prevăzute şi 
aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităților administrativ-teritoriale15.

considerând aspectele reținute de către legiuitor ca fiind insuficiente 
pentru a delimita corect, atât natura juridică, cât mai ales funcțiile pe 
care le îndeplineşte, am definit bugetul local ca fiind programul prin care 
se prevăd şi se aprobă veniturile şi cheltuielile anuale ale unei unități  
administrativ-teritoriale, destinate realizării sarcinilor administrative ale 
colectivităților locale şi satisfacerii nevoilor publice de interes local, program 
ce se adoptă printr-o hotărâre a autorității administrației publice competente.

În literatura de specialitate16 s-a subliniat, urmare a adoptării legii finanțelor 
publice locale, necesitatea ca prevederile bugetare locale să concorde cu 
prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

12 Autorităţile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui şi în subdiviziunile administrative-
teritoriale ale municipiilor, art. 121 alin. (3) din constituție. În plus art. 121 alin. (1) stipulează: 
Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în 
oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.

13 conform legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 81 şi 83.
14 conform constituției, art. 121, alin. 1 şi 3.
15 legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 2, pct. 7.
16 doina petică roman, Dreptul finanţelor publice, Ed. Alma mater, sibiu, 2007, p. 116.
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Împărtăşim necesitatea acestei precizări teoretice ce emană din întreg 
conținutul legii nr. 273/2006, dar nu putem să nu criticăm din nou, chiar 
mai vehement, centralismul financiar practicat de stat în raport cu resursele 
financiare publice.

din acest punct de vedere subliniem faptul că descentralizarea administrativă 
nu este posibilă fără o reală descentralizare financiară. În ultimii ani s-a putut 
observa o descentralizare a cheltuielilor publice dinspre bugetele centrale (ale 
statului) către bugetele locale (ale unităților administrativ-teritoriale). 

nu acelaşi lucru se poate spune despre resursele financiare publice.  
ca o consecință a descentralizării cheltuielilor bugetare, în ultimii ani s-a simțit 
o presiune tot mai mare asupra bugetelor locale şi în special asupra bugetelor 
municipiilor, oraşelor şi comunelor. Acest lucru a făcut necesară o îmbunătățire 
a resurselor financiare ale unităților administrativ-teritoriale. ceea ce, însă se 
aştepta de multă vreme nu s-a realizat încă.

5. pornind de la aceste realități legislative, în cele ce urmează dorim să 
formulăm câteva considerații pe marginea proiectului de regionalizare a româniei.

În primul rând, credem că acesta ar putea fi un moment potrivit pentru 
a se proceda la descentralizarea financiară a țării. Aşa cum am demonstrat 
anterior, acest lucru nu doar că este necesar, dar considerăm că scopul unei 
regionalizări reale din punct de vedere administrativ nici nu s-ar putea realiza 
în lipsa descentralizării resurselor financiare înspre nivelul regional. considerăm 
că funcțiile regiunilor, aşa cum sunt ele gândite şi cum ne sunt prezentate prin 
proiectul de regionalizare, nu pot fi realizate în absența unor resurse proprii 
substanțiale, puse la îndemâna autorităților regionale.

În al doilea rând, considerăm că descentralizarea sistematică a multora 
dintre cheltuielile bugetare publice dinspre bugetul de stat către bugetele 
locale trebuie urmată şi de o descentralizare a veniturilor (descentralizare 
fiscală), chiar şi aşa cum am mai arătat, adică prin „lăsarea” la dispoziția 
bugetelor locale măcar a unui impozit important ce alimentează bugetul de 
stat. cu acest prilej ar reveni legiuitorului sarcina de a stabili dacă această 
descentralizare a unei resurse financiare ar trebui să aibe ca destinație palierul 
regional sau chiar palierul local. noi credem că tocmai de aceea sunt necesare 
şi bine-venite noile regiuni pentru a asigura o gestionare a resurselor financiare 
„mai aproape” de locul producerii lor.

În al treilea rând, ca o consecință a celor arătate mai sus, credem că se 
impune reglementarea unui nou palier bugetar, respectiv cel regional. la 
ora actuală resursele financiare publice se formează, se administrează şi se 
întrebuințează la nivelul central prin sistemul de bugete publice ale statului, 
precum şi la nivel local prin sistemul de bugete publice ce aparțin unităților 
administrativ-teritoriale. ne exprimăm speranța că legiuitorul nu va trata la 
modul simplist această problemă, incluzând bugetele regiunilor în categoria 
largă a bugetelor locale, fără să le creeze un anumit statut, aşa cum face la ora 
actuală cu bugetele județene. credem că bugetele regiunilor, nu doar că vor 
avea propriile lor categorii de cheltuieli, şi ca atare le vor fi necesare propriile 
lor categorii de venituri, dar vor trebui să beneficieze de un statut special, diferit 
şi de cel al bugetelor statului şi de cel al bugetelor municipale.



331

În al patrulea rând, considerăm necesară renunțarea, cel puțin parțială, la 
conceptul de buget general consolidat. El exprimă un centralism exacerbat, iar 
aplicarea lui a permis, mai ales în ultimii ani considerați „de criză”, să nu se mai 
respecte cu strictețe autonomia bugetară între bugetele ce aparțin statului. 
considerăm necesară menținerea unor bugete proprii pentru sistemelor de 
protecție socială ce se realizează prin bugetul Asigurărilor sociale de stat, 
precum şi prin cele două fonduri bugetare speciale, respectiv prin bugetul 
Asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul pentru Şomaj, dar credem că este 
imperativ necesară respectarea autonomiei funcționale a fiecăruia dintre 
aceste bugete. Acest lucru este esențial pentru a nu se mai pune în pericol 
capacitatea financiară a sistemului de pensii, a celui de sănătate publică ori a 
celui destinat protecției sociale a şomerilor. câtă vreme aceste bugete publice 
se alimentează din contribuțiile sociale colectate de la contribuabilii din toată 
țara şi cuprind cheltuieli ce se repartizează uniform pe întreg teritoriul național, 
existența acestor bugete trebuie păstrată în această formă, adică pe palierul 
central, ca bugete ce aparțin statului, considerând că nu este acum oportună o 
descentralizare şi a acestor resurse financiare.

În al cincilea rând, trebuie spus faptul că toate aceste măsuri presupun o 
nouă organizare financiară a româniei ce trebuie făcută prin măsuri legislative, 
dar şi constituționale care să reaşeze noul sistem financiar al statului român, 
sens în care, alături de modificarea constituției este necesară şi o modificare 
substanțială a legii finanțelor publice, precum şi a legii finanțelor publice 
locale. credem că s-ar impune şi o nouă lege a finanțelor publice regionale care 
să aşeze şi să expliciteze noul palier bugetar ce se constituie cu această ocazie.

pe de altă parte, aşa cum am mai arătat, se impune şi o descentralizare 
fiscală, nu doar una bugetară, dar este de hotărât la nivel politic dacă această 
descentralizare ar trebui să coboară spre teritoriul până la nivelul regional sau 
chiar până la nivelul municipal. 

dincolo de descentralizarea unor resurse fiscale se mai pune şi problema 
reorganizării serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, respectiv al 
ministerului Finanțelor publice, urmând să se stabilească prin noua legislație 
financiară dacă noile resurse financiare ale regiunilor ar trebui colectate de 
către autoritățile fiscale ale statului sau de către autorități fiscale proprii ale 
regiunilor. În acest ai doilea caz, în mod evident că acestea ar trebui create şi 
este de reflectat în ce mod ar trebui concepute şi aşezate ele.

nu în ultimul rând, cu acest prilej credem că revine în sarcina legiuitorului 
constituant să hotărască, dacă este cazul, noi competențe privind stabilirea de 
sarcini fiscale de către autoritățile regionale ce urmează a fi create, în funcție 
de cât de largă se doreşte a fi autonomia locală a regiunilor. 

modul în care vor fi reglementate toate aceste aspecte ne vor face să 
înțelegem dacă acest proiect de modernizare a țării este unul serios, pregătit 
minuțios sau este făcut pentru a răspunde doar unor imperative europene de 
moment, fără să se dorească a se acorda o autonomie reală noilor structuri 
regionale care urmează a fi create.
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o descentralizare cu efecte (ne)prevăzute. 
Influenţa autonomiei financiare a entităţilor locale  

asupra succesului procesului de descentralizare

Lect. univ. dr. Cristi IftENE
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,  

Universitatea Ovidius Constanţa

recenta aprobare prin asumare a răspunderii Guvernului a legii privind 
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de 
unele ministere şi organe de specialitate ale administrației publice centrale 
precum și a unor măsuri de reformă privind autoritățile administrației publice 
locale și funcționarii publici a dat naştere unor întrebări legitime referitoare la 
sursele de finanțare a serviciilor descentralizate.

pachetul legislativ modifică o serie de legi organice cum ar fi legea  
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale1 ori legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică2 dar şi o serie de legi ordinare.

Astfel, se precizează că trecerea de către Guvern în administrarea şi 
finanțarea autorităților administrației publice locale a unor cheltuieli publice, 
ca urmare a descentralizării unor competențe, precum şi a altor cheltuieli 
publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare 
realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor 
publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate 
pentru anul anterior, actualizate cu indicele prețurilor de consum, prin 
cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate 
cu destinație specială, necesare finanțării cheltuielilor publice transferate sau a 
noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare.

Vom începe analiza de față printr-o întrebare: Autonomia financiară a 
colectivităţilor locale poate pune în pericol liberul acces la serviciile publice 
iniţial gerate, garantate de stat prin posibilitatea existenţei subfinanţării sau a 
unei finanţări diferite a aceluiași tip de serviciu?

Având în vedere faptul că volumul și modul de alocare a resurselor 
financiare la nivel local, în conformitate cu politica bugetară națională, au un 
impact major asupra capacității unităților administrativ-teritoriale de a presta 
serviciile publice aflate în competență și de a absorbi fondurile nerambursabile, 
este necesar ca acestea să se adapteze rapid noilor constrângeri și oportunități, 
astfel încât să își desfășoare activitatea în condiții de eficiență și performanță.

Autoritățile se găsesc ele însele între două tendințe contradictorii: pe de o 
parte ca instituții publice trebuie să colaboreze la nivel local. datele statistice 

1 publicată în monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările 
ulterioare.

2 publicată în monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările și 
completările ulterioare.
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ne arată tendințe ale centralizării motivate de faptul că aceste instituții 
ar fi mult mai eficiente în situația centralizării. pe de altă parte entitățile 
administrative îşi dau silința să găsească independența de care au nevoie în 
vederea administrării eficiente a fondurilor, în ciuda impulsurilor birocratice 
care caracterizează în mod natural administrația. nu există nici un indiciu că 
din cele două tendințe să prevaleze vreuna dar diferite entități organizaționale 
din uE demonstrează că eficiența acestor instituții este dată de înaltul nivel de 
autonomie sau chiar de independența pe care o au. Autonomia financiară este 
concretizată de dispunerea de resurse suficiente pentru a garanta acoperirea 
cheltuielilor proprii şi, în același timp de a asigura realizarea competențelor 
descentralizate.

libertatea de a administra, autonomia financiară şi fiscală sunt prezentate 
şi asociate ca fiind un cocteil al unei descentralizări reuşite. specialiştii 
apreciază că libera administrare este temelia descentralizării.

putem vorbi de două fundamente ale revendicării autonomiei financiare: 
pe de o parte vorbim de responsabilizarea colectivităților locale (pot decide 
singure – cu rezerva legalității, îşi pot asuma responsabilități). În al doilea rând, 
libertatea de administrare ca şi autonomie financiară sugerează o independență 
a colectivității vis-a-vis de stat. Hélène pauliat3 concluzionează în acest caz că 
revendicarea autonomiei financiare este mai degrabă apanajul colectivităților 
locale bogate.

În acelaşi timp Agnes sauviat4 precizează că autonomia financiară 
a colectivităților locale este una din condițiile de bază a unei libertăți de 
administrare reale, în măsura în care ea nu este o modalitate prin care se afirmă 
independența față de stat ci impune statului să garanteze un nivel stabil şi 
suficient de resurse ce îi permite colectivității locale să-şi exercite pe deplin şi 
pertinent competențele descentralizate.

procesul de descentralizare în Franța se sprijină pe patru principii importante: 
1.  înscrierea regiunii în constituție, la egalitate cu departamentul şi comuna, 
2.  dreptul de experimentare, 
3.  garantarea autonomiei resurselor financiare ale regiunii, 
4.  dreptul la referendum-ul local. 
cea mai importantă consecință a acestui proces este creşterea fiscalității 

locale, ceea ce provoacă numeroase conflicte între guvern şi consiliile regionale. 
În românia situația se prezintă altfel, o mare parte din serviciile publice 

fiind asigurate din resurse locale.
majoritatea țărilor OEcd şi-au creat organisme non-comerciale în afara 

centrului serviciilor publice pe baze ad-hoc, rezultând un adevărat zoo 
administrativ. Acest fapt a redus transparența guvernării față de cetățeni şi 

3 L'autonomie des collectivités territoriales en Europe: une source potentielle de conflits / 
EurOpA, limoges, pulim – presses universitaires de limoges, 2004.

4 Vezi sauviat Agnes, L’autonomie financière et fiscale des collectivités locales en Europe. 
Approche théorique, în l’autonomie des collectivités territoriales en Europe – une source 
potentielle de conflits? – texte reunite de Hélène pauliat cu ocazia «Entretiens universitaires 
réguliers pour l’Administration en Europe», Ed. pulim, presses universitaires de limoges, p. 178.
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poate compromite răspunderea şi modalitățile de supraveghere ale acestora 
de către guvernanți.

În interpretarea noastră, autonomia financiară se reflectă prin funcționarea 
şi organizarea autorităților administrative pentru elaborarea, aprobarea şi 
executarea unui buget propriu în condițiile legii. Autoritățile administrației 
publice administrează, dispun de resurse financiare şi de bunuri proprietate 
publică ale județelor, oraşelor, comunelor.

principiul autonomiei financiare prevede că autoritățile au dreptul la resurse 
financiare suficiente pe care să le poată utiliza în exercitarea atribuțiilor lor pe 
baza şi în limitele prevăzute de lege. În competența autorităților administrației 
publice locale intră stabilirea nivelurilor de taxe şi impozite locale, echilibrarea 
bugetelor locale prin alocarea de resurse financiare.

subscriem opiniei conform căreia în pofida progreselor care s-au făcut 
în românia, încă nu se poate vorbi de o autonomie locală financiară reală. 
bugetele locale depind foarte mult de resursele pe care le primesc de la nivel 
central; există foarte puține comunități locale care reuşesc să realizeze venituri 
proprii suficiente.

protejarea colectivităților teritoriale locale cu o situație mai grea din punct 
de vedere financiar necesită instituirea de proceduri de egalizare financiară 
sau de măsuri echivalente, destinate să corecteze efectele repartiției inegale a 
resurselor potențiale de finanțare, precum şi a sarcinilor fiscale, astfel o posibilă 
soluție pentru aceste autorități administrative ale colectivităților locale constă 
în consultarea periodică asupra modalităților de repartizare a resurselor 
redistribuite care le revin.

dreptul de a adopta bugetele proprii de venituri şi cheltuieli, precum 
şi dreptul de a stabilii, constata şi încasa impozitele şi taxele locale ține de 
competența entităților locale sau a organelor lor de specialitate.

din această perspectivă opinăm că conceptul de autonomie reprezintă o 
ultimă treaptă de dezvoltare a procesului descentralizării administrative. Aceasta 
se exprimă prin implicarea cetățenilor la rezolvarea problemelor locale de interes 
deosebit, în vederea satisfacerii intereselor colectivităților teritoriale şi creşterii 
gradului de bunăstare socială, proces ce are un caracter complex şi continuu.

prezența unei autonomii locale fiscale are loc atunci când organele 
administrației publice din teritoriu au abilitatea şi puterea decizională cu privire la 
formarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor proprii. Autorităților publice le este 
consacrat dreptul de instituire, proiectare, legiferare, percepere şi administrare a 
impozitelor şi taxelor locale pentru asigurarea de resurse financiare. 

s-a apreciat în literatura de specialitate că autonomia fiscală nu poate 
fi recunoscută entităților locale, chiar şi descentralizate, ale unui stat unitar. 
Autonomia fiscală implică existența unei puteri fiscale absolute, pentru că 
altfel nu putem vorbi de autonomie. Ori puterea fiscală (puterea de a impune 
taxe şi impozite) este un atribut al suveranității statului, unul din drepturile 
regaliene în formă pură. numai statul poate să impună, să modifice sau să 
suprime regimul acestora. O atribuție atât de importantă nu poate fi lăsată la 
îndemâna organelor locale, acestea nedeținând decât o putere fiscală derivată 
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care le poate permite, într-o oarecare măsură, să moduleze nivelul impozitelor, 
dar în nici un caz nu pot crea impozite noi şi nici să modifice regimul juridic al 
unui impozit.

Autorul sus-menționat concluzionează că autonomia fiscală nu este deci 
o soluție viabilă şi, fără dubiu nu este o condiție a autonomiei financiare.  
cu toate acestea, exemplele enunțate mai sus infirmă pe deplin aceste afirmații.

impozitarea este în relație directă cu controlul fiscal. insula man, nunavut, 
insulele Åland, insulele Azore şi insulele Feroe, toate dețin un drept expres în 
ceea ce priveşte impozitele locale. mai mult, insula man şi insulele Feroe dețin 
diferite tipuri de libertate față de impozitul central. insula man gestionează 
„propriile cheltuieli publice” şi primeşte contribuții din partea regatului unit. 
nunavut deține dreptul de a reglementa impozitul din cadrul teritoriului 
autonom. Însă, datorită populației limitate şi economiei subdezvoltate, este 
dependentă de finanțarea primită de la guvernul central canadian. insulele 
Åland au dreptul să stabilească impozite locale și primesc, de asemenea, 
contribuții de la centru. insulele Azore pot impozita, fiind aprobat de la centru. 

O modalitate finală de a strânge bani este prin intermediul taxelor locale. 
nunavut are dreptul de a percepe taxe.

În ceea ce priveşte românia, în cadrul unui studiu5 realizat de comitetul 
consultativ tematic Administrație și bună Guvernanță se arată că în perioada 
2007–2012 veniturile unităților administrativ-teritoriale6 sunt repartizate astfel:

Veniturile unităţilor 
administrative teritoriale

ANul

2007 2008 2009 2010 2011 2012

tOtAl 36.805.163.013 43.629.115.432 43.526.070.486 43.922.200.747 44.803.868.892 45.419.275.145

Venituri proprii din 
itl, chirii, concesiuni, 
valorificare bunuri

6.250.943.253 6.337.552.362 6.113.031.273 6.915.592.157 7.737.408.627 7.784.906.243

cote defalcate din 47% 
impozitul pe venit

8.640.930.188 11.053.774.161 11.641.882.123 11.128.795.373 11.060.032.843 10.987.795.412

cote defalcate din 22% 
impozitul pe venit - 
echilibrare

2.425.562.863 3.196.381.224 3.362.694.142 3.207.016.069 3.171.465.286 2.849.852.222

sume defalcate tVA - 
echilibrare

3.007.523.150 4.166.955.393 2.524.772.643 2.142.038.529 2.222.740.723 3.386.931.234

Alte transferuri de la 
bugetul de stat, alte 
venituri

16.480.203.559 18.874.452.292 19.883.690.305 20.528.758.619 20.612.221.413 20.409.790.034

5 Analiza socio-economică realizată la nivelul comitetului consultativ tematic 
Administrație și bună Guvernanță http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/analiza%20
socio%20economica%20-%20cct%20AbG.pdf

6 Aşa cum reiese din baza de date economico-financiare ale autorităților administrației 
publice locale a direcției pentru politici Fiscale şi bugetare locale din cadrul mAi.
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se poate observa cu uşurință că veniturile totale ale unităților administrativ-
teritoriale au înregistrat în perioada 2007-2012 un trend în general crescător, 
cu o creștere mai accentuată în anul 2008 (18,5%), o descreștere cu 1% în anul 
2009 și o creștere relativ constantă de 1-2% în anii 2010 - 2012. 

cât privește ponderea veniturilor proprii ale unităților administrativ-
teritoriale (din impozite și taxe locale, chirii, redevențe și valorificări din 
vânzarea de bunuri din proprietatea privată a unităților administrativ-
teritoriale etc.) în veniturile totale, indicator care reflectă în fapt gradul de 
autonomie financiară a unităților administrativ-teritoriale, s-au înregistrat 
variații, procentul veniturilor proprii aflându-se pe o pantă descendentă în 
perioada 2007–2009 (16,98% - 2007, 14.53% - 2008, 14,04% - 2009), în 
anul 2009 înregistrându-se cea mai mică valoare din perioada de referință. 
Începând cu anul 2010, s-a înregistrat o creștere a acestei ponderi la 15,75%, 
pentru ca, în anii 2011 și 2012, ponderea veniturilor proprii să ajungă la 
17,27%, respectiv 17,14% din totalul veniturilor încasate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale. 

deși creșterea față de nivelul minim al perioadei de referință a fost de 
aproximativ 3,2%, ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor este destul 
de redusă pentru a se putea asigura, în mod real, autonomia financiară a 
unităților administrativ-teritoriale. 

În ceea ce privește gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale, 
element de bază în momentul de față pentru constituirea și previzionarea 
veniturilor proprii, informații centralizate există doar începând cu anul 2008, 
când au intrat în vigoare prevederile legii nr. 273/2006 a finanțelor publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la diminuarea 
sumelor de echilibrare alocate în funcție de gradul de necolectare (conform 
art. 86 din legea nr. 273/2006).

Grad de colectare număr de unități administrativ-teritoriale  
(inclusiv sectoarele municipiului bucurești)7

2008 2009 2010 2011 2012

mai mic de 50,00% 156 148 47 45 160

Între 50,01% - 70,00% 628 612 429 378 451

Între 70,01% - 80,00% 635 765 680 532 566

Între 80,01% - 90,00% 921 923 965 950 906

peste 90% 846 738 1065 1281 1103

tOtAl 3.186 3.186 3.186 3.186 3.186

În fiecare an gradul de colectare a veniturilor din impozite și taxe locale 
a înregistrat variații substanțiale între unitățile administrativ-teritoriale, 
demonstrând astfel discrepanța de capacitate administrativă prin prisma 
colectării veniturilor din impozite și taxe locale. din această perspectivă există 

7 nu sunt incluse cele 41 consilii județene, respectiv municipiul bucureşti, dar sunt incluse 
cele 6 sectoare.
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situații antagonice: în comuna Gherghești, județul Vaslui gradul de colectare a 
fost de 11,02% (2008) și respectiv 17% (2009); în comuna Jugureni din județul 
prahova acest nivel a fost de 25,93%, în vreme ce în comuna mintiu Gherlii, 
județul cluj, acesta a ajuns la 131,07% în (2008); în comuna băișoara din 
județul cluj gradul de colectare a fost de 172,7% (2009), iar în comuna teișani, 
jud prahova, în 2011, s-a ajuns la nivelul de 134,80%.

se poate lesne observa faptul că la nivel național, există o fluctuație 
a numărului unităților administrativ-teritoriale al căror grad de colectare 
este mai mic de 50%. din acest punct de vedere numărul lor a scăzut de 
la 156 de unități administrativ-teritoriale în anul 2008 la 45 de unități  
administrativ-teritoriale în anul 2011 (scădere cu cca. 71%) – fapt dealtfel 
îmbucurător – pentru a crește din nou în anul 2012 la 160 de unități 
administrativ-teritoriale. de cealaltă parte, în ceea ce privește numărul 
unităților administrativ-teritoriale cu grad de colectare de peste 90% se 
constată o creștere a acestora de la 846 în anul 2008 la 1103 de unități 
administrativ-teritoriale în anul 2012 (aproximativ 35% din numărul total al 
unităților administrativ-teritoriale). 

din această analiză se poate identifica atât o creștere a capacității 
administrative de colectare, cât și o creștere a preocupării autorităților 
administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
pentru asigurarea parțială a autonomiei financiare prin eforturi proprii.

Având în vedere însă procentul relativ mic pe care îl reprezintă veniturile 
proprii în totalul veniturilor este recomandabil ca creșterea gradului de 
colectare să fie dublat de identificarea de către autoritățile administrației 
publice locale a altor surse generatoare de venituri proprii. 

pentru propagarea acestei tendințe la nivel național ar trebui analizată 
și posibilitatea ca eforturile unităților administrativ-teritoriale de creștere a 
autonomiei financiare să fie stimulate de politicile bugetare la nivel național 
prin introducerea unor mecanisme clare de stimulare, inclusiv financiară. 
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Instituţia prefectului 
în contextul procesului de regionalizare

Drd. Andrei PuICă
SNSPA 

Email: andrei_puica@yahoo.com

1. Introducere

constituția româniei la art. 123 menționează că „Guvernul numeşte un 
prefect în fiecare județ şi în municipiul bucureşti. prefectul este reprezentantul 
Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din 
unitățile administrativ-teritoriale”.1

instituția prefectului este organizată şi funcționează potrivit prevederilor 
legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituția prefectului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare2. Este o instituție publică cu 
personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu. pentru exercitarea de 
către prefect a prerogativelor care îi revin, instituția prefectului se organizează 
şi funcționează sub conducerea prefectului. prefectul este ordonator terțiar 
de credite. prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. prefectul 
conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Activitatea instituției prefectului este finanțată de la bugetul de stat, prin 
bugetul ministerul Administrației şi internelor, şi din alte surse legal constituite. 
instituția prefectului poate beneficia de programe cu finanțare internațională.

În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte 
următoarele atribuții principale:

a)  asigură, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului bucureşti, 
aplicarea şi respectarea constituției, a legilor, a ordonanțelor şi a hotărârilor 
Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;

b)  acționează pentru realizarea în județ, respectiv în municipiul bucureşti, 
a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare şi dispune măsurile 
necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele şi 
atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;

c)  acționează pentru menținerea climatului de pace socială şi a unei 
comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale şi sociale, 
acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;

d)  colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru 
determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;

1 constituția româniei.
2 legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituția prefectului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.
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e)  verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale 
consiliului local sau ale primarului;

f)  asigură, împreună cu autoritățile şi organele abilitate, ducerea la 
îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi 
intervenție pentru situații de urgență;

g)  dispune, în calitate de preşedinte al comitetului județean pentru situații 
de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea 
acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul 
propriu cu această destinație;

h)  utilizează, în calitate de şef al protecției civile, fondurile special alocate 
de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenție în situații de criză, 
în scopul desfăşurării în bune condiții a acestei activități;

i)  dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor şi 
apărarea drepturilor şi a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;

j)  asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;
k)  dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern şi 

a politicilor de integrare europeană;
l)  hotărăşte, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare 

din țară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
m)  asigură folosirea, în condițiile legii, a limbii materne în raporturile 

dintre cetățenii aparținând minorităților naționale şi serviciile publice 
deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceştia au o 
pondere de peste 20%.

prefectul îndeplineşte şi alte atribuții prevăzute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.

2. aspecte teoretice

statutul reprezentantului Guvernului Central la nivel local în diferite 
sisteme administrative din Europa

a) franţa
În Franța, înaltul funcționar public reprezentant al puterii executive centrale 

în teritoriu se numește prefect (fr. préfet). Acesta conduce instituția prefecturii 
la nivelul unui departament. un prefect este desemnat și la nivelul fiecărei 
regiuni. departamentul este diviziunea teritorială care are în componența sa 
mai multe arondismente (arrondissment). Fiecare arondisment este la rândul 
lui împărțit în mai multe cantoane (cantons). capitala unui canton este o 
subprefectură (sous-prefecture) condusă de un subprefect. 

poziția de prefect există în Franța de aproape 200 de ani, fiind un produs 
al revoluției. Adunarea constituantă din 1790 a creat 83 de departamente. 
Fiecare departament era condus de un prefect care din 1792 avea puteri 
depline la nivel local. din 1982 până în 1988 prefecții erau numiți comisari ai 
republicii (fr. commissaires de la République). principalul scop al centralizării 
administrative asigurate de creșterea puterii prefectului a fost datorată 
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necesității asigurării continuității schimbărilor obținute în urma revoluției și 
a menținerii controlului puterii centrale asupra comunităților locale. inițial, 
principalele atribuții ale prefectului erau legate de menținerea ordinii publice, 
respectiv de reprezentarea puterii executive centrale la nivel local. 

particularitatea poziției prefectului în momentul înființării ei consta în 
existența unei puteri depline asupra deciziilor luate la nivelul comunităților 
locale. prefectul deținea la nivel local puterea conferită de stat, în ciuda 
existenței unor foruri la nivel local de tipul adunării departamentale sau 
consiliului general ale căror puteri erau limitate și nu puteau fi exercitate decât 
cu acordul prefectului. cu timpul această influență a fost considerabil diminuată. 
din a doua jumătate a secolului 19, puterea consiliului General de la nivel local 
a fost gradual restaurată (votarea bugetului, stabilirea taxelor) dar prefectul a 
rămas în continuare reprezentantul puterii executive în cadrul departamentului, 
păstrându-și prerogativele în ceea ce privește pregătirea și executarea bugetului, 
numirea primarilor în localitățile cu mai puțin de 5000 de locuitori. 

În prezent, prefectul în Franța este reprezentantul statului într-un 
departament sau regiune. prefectul unui departament care cuprinde și capitala 
unei regiuni este și prefectul regiunii. subprefectul (fr. sous-préfets) este 
responsabil pentru o subdiviziune a departamentului și arondismentelor și 
sprijină activitatea prefectului. Atât prefecții cât și subprefecții sunt la dispoziția 
Guvernului și pot fi schimbați în cadrul oricărei ședințe a consiliului de miniștri. 

Prefectul regional, departamental și subprefectul3

I. Prefectul regiunii: 
Prefectul regiunii este garantul coerenței acțiunii statului la nivel de regiune, 

respectiv departament. El are autoritate asupra prefecților departamentelor, în 
afară de aspectele care intră în mod specific în atribuțiile acestora. Autoritatea 
prefecților regiunilor nu poate fi delegată prefecților departamentelor.

prefectul regiunii este responsabil de executarea politicilor statului în regiune, 
în afară de cele care intră în competența agențiilor regionale de sănătate precum 
și a politicilor comunitare (europene) care necesită competența statului. 

prefectul regiunii are posibilitatea de a decide, pentru o perioadă limitată, 
în ceea ce privește preluarea la nivel regional a unei competențe care în mod 
obișnuit revine prefectului de departament. În această situație prefectul de 
regiune poate lua locul și atribuțiile prefectului de departament. 

prefectul regiunii asigură controlul administrativ al regiunii, a instituțiilor 
publice interregionale care își au sediul în regiune, având atribuții în ceea 
ce privește aplicarea și formularea la nivel regional a măsurilor conforme 
planurilor de acțiune strategice formulate la nivelul guvernului național. 

prefectul regiunii poate propune ministerelor interesate, după consultarea 
cu comitetul administrației regionale, elemente ale programului sau a unor 
elemente ale unui program sau acțiuni. Aceste acțiuni trebuie să corespundă 
priorităților definite în planul strategic definit la nivel central.

3 prevederile menționate în această secțiune sunt selectate și reproduse cf. decretului nr. 2004-
374 din 29.04.200, cu privire la atribuțiile prefectului în ceea ce privește organizarea și furnizarea 
serviciilor statului la nivelul regiunilor și departamentelor (Versiune consolidată la 11.11.2012).
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prefectul regiunii este asistat în exercitarea funcțiilor de un secretar general 
pentru afaceri regionale și de șefii sau responsabilii serviciilor deconcentrate ale 
administrațiilor civile ale statului cu competențe regionale. 

II. Prefectul departamentului
principalul rol al prefectului este definit în articolul 72 din constituția Franței.
prefecții sunt angajați ai ministerului de interne și au următoarele atribuții: 
• reprezintă statul în relația cu guvernele locale;
• siguranța publică 

– coordonează poliția și forțele jandarmeriei;
– coordonează situațiile de criză4;
– implementează măsurile de apărare;

• siguranța în caz de calamități 
– iau decizii în ceea ce privește evacuarea zonelor în care s-au produs 

dezastre naturale; organizează operațiunile de evacuare;
• Are responsabilități în ceea ce privește emiterea unor documente oficiale 

cum ar fi: 
– Emiterea de documente de identitate (cărți de identitate și pașapoarte);
– Emiterea carnetelor de conducere precum și retragerea lor în cazul 

unor infracțiuni;
– Aplicarea reglementărilor în domeniul emigrării;

• se asigură de respectarea legalității: funcționarii care lucrează în cadrul 
prefecturilor verifică legalitatea deciziilor luate de guvernele locale și sesizează 
cazurile suspecte curților administrative, respectiv curților de audit financiar.

prefecții sunt numiți prin decret al președintelui republicii în consiliul de 
miniștri, ca urmare a unei propuneri a primului ministru și a ministrului de interne.

majoritatea prefecților sunt selectați dintre subprefecți sau administratori 
civili. Guvernul poate totuși numi prefecții indiferent de poziția ocupată 
anterior de aceștia. 

subprefecții sunt aleși din rândul administratorilor civili, absolvenți ai EnA5, 
sau din rândul altor funcționari a căror selecție a fost realizată de EnA. subprefecții 
pot fi de asemenea selectați din rândul funcționarilor „corpurilor tehnice”, 
administratorilor teritoriali, magistraților sau comisarilor de poliție. din corpul 
subprefecților pot face parte foști consilieri ministeriali sau directori de prefecturi. 

prefecții sunt repartizați în clasa normală (classe normale) și în afara clasei 
(hors classe), în funcție de modul de accedere în funcție. clasa normală este 
împărțită în 7 niveluri (échelons). ministru de interne poate decide cu privire 
la avansarea la un nivel superior (este obligatorie ocuparea unui post timp de 
doi ani la un nivel anterior). prefecții din afara clasei ocupă o poziție care nu 
corespunde decât unui singur nivel, celei a posturilor teritoriale menționate pe 
o listă stabilită prin decret. pentru reclasarea într-o clasă normală este luată în 
considerare perioada petrecută într-un anumit post corespunzător acestui nivel. 

4 situațiile de criză sunt definite ca fiind evenimente majore în care societatea în 
ansamblu atinge un nivel ridicat de dezechilibru, situațiile de criză pot fi de natură socială, 
economică, politică, geopolitică sau climatică.

5 l'École nationale d'Administration.
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III. Subprefectul
subprefectul arondismentului este delegatul prefectului la nivel de 

arondisment. 
prefectul poate încredința subprefectului sarcini speciale, temporare sau 

permanente. prefectul regiunii îi poate delega subprefectului, cu acordul 
prealabil al prefectului departamentului, sarcini speciale, temporare sau 
permanente de interes regional.

subprefecții pot fi însărcinați cu administrarea arondismentului sau cu 
îndeplinirea unor funcții ca cele de secretar general de prefectură, șef de 
cabinet prefectural, secretar general însărcinat cu afaceri regionale. 

Instrumente administrative la dispoziţia prefectului 
– prefecții exercită un control la nivel local prin intermediul a două 

instrumente. un prim instrument este reprezentat de posibilitatea de 
verificare „ex-post” a inițiativelor normative emise de administrațiile locale. 

– un al doilea este reprezentat de controlul financiar „ex post” pe care îl 
poate exercita asupra bugetelor locale. 

prefecții pot emite ordine administrative în domenii care țin de competența 
Guvernului central, inclusiv cele legate de siguranța generală. de exemplu, pot 
interzice utilizarea unor drumuri fără cauciucuri de iarnă, a fumatului în locurile 
publice sau alimentarea cu combustibil a automobilelor în timp ce motorul 
acestora este pornit. 

b) Regatul unit al marii Britanii 
regatul unit al marii britanii este, la fel ca majoritatea statelor 

europene, o țară cu un sistem unitar de guvernare. din punct de vedere al 
organizării administrative regatul unit are un nivel central, regional și local 
al administrației publice. regatul unit al marii britanii are în componența sa  
4 state. scoția, irlanda de nord, ţara Galilor și Anglia. spre deosebire de 
celelalte trei, Anglia, ca stat predominant, nu are un for legislativ și autorități 
alese separat față de nivelul național. deciziile în ce privește probleme locale 
ale acestui stat sunt stabilite în parlament. 

Administrația locală în marea britanie nu are un profil uniform pe întreg 
teritoriul țări. cele 4 state ale marii britanii sunt împărțite în 8 regiuni plus 
zona metropolitană londoneză. Fiecare stat are diverse denumiri ale acestor 
niveluri administrative cum ar fi: ținuturile (engl. counties), comitatele  
(engl. shires), districtele (engl. districts), comunele/parohii (engl. parishes), 
orășele (engl. boroughs) sau autorități unitare ( engl. unitary authorities). 

sistemul unitar de organizare a administrației britanice a cunoscut în 
ultima perioadă un proces continuu de „devoluție” a puterii centrale la nivel 
local. Acest proces redimensionează nu numai ponderea influenței autorității 
centrale asupra diferitelor comunități locale dar și gradul de reprezentare a 
acesteia la nivelul diferitelor foruri de luare a deciziei ale acestora. Acest 
proces de devoluție se manifestă prin alocarea unor responsabilități specifice 
privind furnizarea de servicii publice de la nivelul central al administrației la cel 
local. Astfel, cele 4 state (cu excepția Angliei) au, prin forurile de legiferare și 
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organele executive constituite, atribuții în ceea ce privește îndeplinirea unor 
funcții anterior furnizate de administrația centrală. 

În marea britanie nu există o poziție distinctă în ierarhia administrativă 
care să îndeplinească un rol de reprezentare a Guvernului central la nivel 
local, la fel cum există în administrația franceză poziția prefectului, de pildă, 
sau în sistemele administrative din alte state europene din zona continentală. 
reprezentarea Guvernului central la nivel local se realizează prin modalități 
diferite, în funcție de nivelul administrativ. Va fi analizată așadar, în cazul marii 
britanii, relația între administrația centrală și cea locală prin descrierea tipurilor 
de servicii furnizate la nivel central, respectiv cele furnizate la nivel local ca 
urmare a procesului de devoluție6. Această alocare face inutilă exercitarea prin 
intermediul unei singure instituții a prerogativelor centrale la nivel local, la fel 
ca în cazul altor sisteme administrative. 

În marea britanie, Guvernul central (engl. Cabinet Office) are atribuții în 
ceea ce privește următoarele tipuri de servicii: afaceri externe, apărare, servicii 
de sănătate și sociale, management macroeconomic şi comerț, administrație 
generală (poliție, justiție). 

la nivel local serviciile furnizate sunt următoarele: educație (învățământul 
preșcolar și secundar, vocațional și tehnic, educația continuă), servicii 
sociale (grădinițe, locuințe sociale), planificare urbană, planificare regională, 
infrastructură (drumuri, aeroporturi, porturi maritime), mediu înconjurător, 
administrația cimitirelor, colectarea deșeurilor, protecția mediului înconjurător, 
cultură și locașuri de cult, utilități publice (gaz, apă potabilă, electricitate), 
economice (agricultura, păduri, piscicultură etc.). 

În timp ce la nivel central deciziile de politici publice în domeniile 
menționate sunt luate la nivelul Guvernului central format din departamente 
(ministere), la nivel local deciziile de politici publice sunt luate la nivel 
administrativ corespunzător. la nivel regional, Agențiile de dezvoltare 
regională au îndeplinit până în martie 2012 rolul de coordonare a dezvoltării 
socioeconomice prin implementarea unor strategii la nivel regional. Aceste 
agenții își desfășurau activitatea în colaborare cu autoritățile locale de la 
nivelul administrativ inferior. după această dată, agențiile de dezvoltare 
regională au fost desființate, locul lor fiind preluat de parteneriatele economice 
locale formate din lideri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri etc. pe lângă 
aceste agenții, birourile guvernamentale regionale au rolul de a coordona 
departamentele implicate în implementarea politicilor stabilite la nivel central. 

la nivel local politicile inițiate la nivel central sunt de fapt susținute de 
guvernele locale de la nivelul fiecărui stat. Astfel, scoția, irlanda de nord şi ţara 
Galilor au guverne și adunări legislative proprii (după cum am menționat mai 
sus, Anglia nu are astfel de foruri legislative proprii, fapt care a generat o serie 
de dispute privind echitatea procesului de devoluție menționat). 

6 devoluția reprezintă acordarea de puteri de la un guvern central a unui stat suveran către 
un guvern sau autoritate subnațională, cum ar fi cele de la nivel regional sau local. devoluția se 
poate realiza în ceea ce privește aspectele financiare (fiscalitate, buget) dar poate fi extinsă și în 
ceea ce privește adoptarea de reglementări valabile la un anumit nivel administrativ.
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c) Germania
Germania este un stat federal și este format din 16 state (landuri). Fiecare 

dintre cele 16 state are un for legislativ și executiv propriu. Atât Guvernul 
Federal central cât și cele 16 state federale au arii de jurisdicție separate. 

În Germania există 4 niveluri politice de reprezentare distincte și 
independente: 

– nivelul republicii Federale Germania ca stat național; 
– nivelul celor 16 state federale ca membre, fără suveranitate, ale 

republicii Federale, incluse fiind aici administrațiile regionale precum și 
reprezentanții regiunilor;

– nivelul districtelor și al orașelor care nu aparțin unui district;
– nivelul orașelor și al municipalităților.
Guvernul central este responsabil pentru politica externă, politicile 

europene, apărare, justiție, ocuparea forței de muncă, servicii sociale, taxare, 
sănătate. statele federale au atribuții în ceea ce privește politicile de siguranță 
publică, școli, educația terțiară, guvernarea și administrația locală. 

sistemele administrative de la nivelul statelor federale au atribuții nu 
numai în ce privește aplicarea legislației inițiate la nivelul fiecărui stat dar 
și implementarea legislației adoptată la nivel federal. În mod tradițional, 
principalele atribuții privind legiferarea se află la nivel federal, în timp ce partea 
administrativă a implementării acesteia revine guvernelor statelor federale. 
de cele mai multe ori, acestea deleagă mai departe sarcinile administrative 
administrațiilor locale care sunt principalele răspunzătoare de implementarea 
a aproximativ 75% din legislația inițiată la nivel federal7. 

Administrația federală este foarte diferită de administrația fiecărui stat 
(land). În primul rând, administrația centrală nu are un reprezentant unic sau o 
instituție care să unifice funcțiile federale îndeplinite la nivelul statelor ci doar 
instituții specializate care funcționează la diferitele niveluri administrative. În 
al doilea rând, la nivel federal există numai autorități federale fără substructuri 
administrative de tipul celor existente în statele unitare centralizate  
(de ex. prefectura în Franța). Exemple de autorități federale sunt biroul de presă 
și informații al Guvernului Federal, biroul Federal pentru statistică, biroul pentru 
invenții, biroul Federal pentru mediu Înconjurător etc. În aceeași categorie se 
numără și instituțiile cu profil tehnic și de cercetare care sunt subordonate 
diferitelor ministere precum și agențiile care asigură controlul de trafic Aerian 
subordonate ministerului transportului. singurele domenii în care există instituții 
federale le nivel subnațional sunt: afacerile externe, managementul resurselor de 
apă (sub coordonarea ministerul transporturilor), administrația fiscală precum și 
departamentele militare, respectiv poliția de frontieră. 

datorită caracterului autonom al statelor, administrația fiecăruia 
funcționează în paralel cu cea federală. cu toate acestea există unele situații 

7 delegările succesive de responsabilități în ceea ce privește aspectele administrative 
ale implementării legislației federale sunt consecința autonomiei crescute a statelor în a 
influența legislația federală. tipul de influență exercitat de autoritățile de la nivelul statelor 
federale sunt determinate de existența unei puteri crescute în ceea ce privește inițierea de 
legislație la nivelul statului german (Gunlicks, 2003). 
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în care administrația fiecărui stat și cea federală se suprapun. Aceste situații 
nu sunt prevăzute de legea fundamentală8. una dintre ele se referă la 
implementarea unor acte normative federale, proces în care atât autoritățile 
de la nivelul statelor, cât și cele federale sunt implicate9. O astfel de situație 
este cea a colectării taxelor. 

inexistența unui reprezentant unic al Guvernului Federal la nivelul 
landurilor reprezintă, după cum am arătat, una dintre caracteristicile 
sistemului administrativ german10. Această situație nu determină un 
fenomen de „slăbire” a puterii centrale la nivelul statelor ci, dimpotrivă, 
permite dezvoltarea unei capacități crescute, prin caracterul autonom al 
statelor din componență, de a asigura un regim de colaborare strâns la nivelul 
tuturor statelor federale. modul de funcționare al acestui sistem, supus pe 
parcursul istoriei la numeroase modificări și ajustări, se caracterizează printr-o 
uniformizare a procedurilor administrative în vigoare la nivelul tuturor statele, 
în ciuda dreptului acestora de a-și alege în mod autonom tipul de administrație. 

d) finlanda
Finlanda este un stat puternic descentralizat împărțit în următoarele 

subdiviziuni teritorial-administrative11:
•	 19	regiuni	(fin.	maakunta) (înainte de 2011 existau 20 de regiuni);
•	 72	de	subregiuni	(fin.	seutukunta);
•	 342	de	municipalități	(fin.	kunta);
•	 Municipalitățile	sunt	împărțite	în	orașe	(108)	și	municipalități	rurale	

(234). Ambele unități administrativ teritoriale au același statut.
În Finlanda există 6 Agenții Administrative de stat regionale și regiunea 

Åland (insulă și arhipelag situat în sud-vestul coastei finlandeze) – care au 
preluat funcțiile instituțiilor ce funcționau la nivelul provinciilor existente 
înainte de 2011.

Administrația publică în Finlanda are trei niveluri: administrația centrală, 
nivelul intermediar și administrația locală. Administrația centrală este 
compusă din aparatul administrativ al Guvernului central precum și instituțiile 
desemnate la nivelul intermediar și local pentru furnizarea unor servicii publice. 

până în anul 2010, poziția de reprezentant al administraţiei centrale la 
nivel local era asigurată în Finlanda de un Guvernator pentru fiecare din cele  
6 provincii (reduse la acest număr în 1995 de la un număr de 12). după această 

8 legea Fundamentală este echivalentul unei constituții și este în vigoare în Germania 
din anul 1949. 

9 O astfel de situație este cea a instituțiilor administrației fiscale care raportează atât 
Guvernului Federal cât și guvernelor statelor.

10 lipsa unei astfel de poziții nu este specifică sistemelor administrative din cadrul 
tuturor statelor federale. În unele cazuri (india este unul dintre acestea, după cum vedea mai 
jos) reprezentantul Guvernului central la nivel local are un rol foarte important în gestionarea 
implementării legislației naționale dar și ca mediator al diferiților factori cu influență la nivel 
local și regional. 

11 unele dintre datele prezentate în acest subcapitol sunt preluate din Local Government 
System in Finland, the north-south local Government co-operation programme,  
the Association of Finnish local and regional Authorities, (2011).
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dată, atribuțiile îndeplinite de guvernator au fost transferate administrațiilor 
de stat regionale. 

la nivel intermediar (regional) administrația de stat este reprezentată de 
cele 6 agenții administrative de stat de dezvoltare regională (AVi). Agențiile 
sunt instituții intermediare care evaluează modul în care municipalitățile 
furnizează serviciile sociale și de sănătate, precum și cele de educație și 
serviciile culturale. Ele sunt responsabile de serviciul de siguranță publică 
(poliție), judecătoriile administrative, permisele de mediu, protecția 
consumatorului precum și serviciul de stingere a incendiilor (pompierii).  
la acest nivel funcționează și 15 centre pentru dezvoltare economică, transport 
și mediul înconjurător (ElY) care promovează antreprenoriatul, mobilitatea pe 
piața muncii sau activitățile culturale. de asemenea, aceste centre asigură 
operativitatea serviciilor de transport și promovează politicile de mediu. 

la nivel local, Guvernul central are responsabilități în ceea ce privește 
poliția locală, procuratura sau evidența populației. În afară de acestea, 
Asigurările sociale sunt reprezentate la nivel local prin diferite sucursale care 
au rolul de a asigura accesul rezidenților la serviciile sociale. 

Administrațiile municipale se împart între nivelul intermediar și cel local 
(la nivelul municipalităților). la nivelul intermediar, municipalitățile sunt 
prezente prin intermediul (reuniunea Administrațiilor municipale și consiliul 
regional). 

e) Italia 
statul italian are 20 de regiuni și în jur de 100 de provincii. pentru fiecare 

provincie este numit un prefect cu funcție publică care este subordonat 
direct Guvernului central. În timp ce numărul regiunilor este în general stabil, 
numărul provinciilor a variat de-a lungul timpului.

În italia, reprezentantul Guvernului central într-o provincie este 
prefectul (în it. prefetto). instituția pe care o conduce se numește Prefectură  
(în it. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo). 

Rolul și atribuţiile prefectului 
poziția de prefect datează din perioada anterioară unificării italiei 

(1861) fiind întâlnită sub diferite denumiri (de ex. intendente era denumirea 
echivalentă poziției de prefect în regatul celor două sicilii). Existența unei 
astfel de poziții în administrația statelor italiene datează din perioada ocupării 
italiei de către napoleon (1802). Forma actuală precum și denumirea de prefect 
datează din anul 1861, din perioada guvernului lui bettino riscoli care a extins 
sistemul administrativ al regatului sardiniei la nivelul întregii italii. 

În perioada de început a existenței poziției prefectului, rolul acestuia era 
mai accentuat în ceea ce privește impunerea autorității Guvernului central în 
domenii cum ar fi educația, lucrările publice, sănătate și numirea primarilor și 
a deputaților provinciei. 

În prezent prefectul în italia este reprezentantul la nivel local al Guvernului 
central și are atribuții de reprezentare a acestuia la nivel local. de asemenea, 
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prefecții coordonează chestorii locali (în it. Questore) care au o responsabilitate 
tehnică/administrativă de a implementa legile referitoare la siguranța publică.

prefectul are următoarele atribuții12: 
– reprezintă Guvernul central la nivelul unei provincii;
– Este reprezentantul autorității statului în ceea ce privește serviciul de 

siguranță publică; 
– Exercită toate funcțiile administrației de stat la nivel local, cu excepția 

celor care nu sunt în mod direct alocate altor instituții;
– supervizează funcțiile administrative exercitate de stat la nivel local, 

în corelare cu cele coordonate de autoritățile locale. coordonarea 
are loc în mod direct sau prin intermediul conferinței Extraordinare a 
conducătorilor instituțiilor guvernamentale;

– supervizează autoritățile administrative care își desfășoară activitatea 
în cadrul provinciilor prin adoptarea în cazuri speciale măsurilor 
corespunzătoare (ordonanțe de urgență);

– se asigură de buna desfășurare a procesului electoral la nivelul provinciei 
și coordonează procesul de dizolvare sau suspendare a consiliilor 
municipale, sau a suspendării administratorilor din instituțiile executive 
de la acest nivel administrativ; 

– Are rol de mediator în conflictele de muncă fiind și garantul furnizării 
serviciilor publice la nivelul unei provincii; 

– Asigură coordonarea serviciului de evidență a populației; 
– Asigură coordonarea serviciului pentru amenzi administrative și trafic 

rutier; 
În cazul în care capitala unei provincii este și reședința unei regiuni, 

prefectul capitalei provinciei îndeplinește și funcțiile specifice acestei poziții 
la nivel regional. În această poziție prefectul are un dublu rol. pe de-o parte 
îndeplinește atribuțiile care îi revin ca prefect al provinciei în care își desfășoară 
activitatea și, pe de altă parte, se poziționează la nivelul intermediar în relația 
administrațiilor locale cu administrația de stat. 

prefectul este numit de primul ministru la recomandarea ministerul de 
interne ca urmare a procesului de selecție. 

prefectul este selectat pe baza de concurs din cadrul corpului funcționarilor 
publici. 

prefectul, la nivel regional sau provincial are un rol important în ceea ce 
privește asigurarea furnizării serviciilor sociale și asigurarea ordinii publice, fiind 
direct implicat în asigurarea unui climat de colaborare între Guvernul central 
și autoritățile locale. 

f) Polonia
una dintre măsurile adoptate în cadrul ultimei reforme administrativ 

teritoriale a poloniei inițiată la 1 ianuarie 1999, a fost de a reduce numărul 
12 informațiile cuprinse în această secțiune sunt preluate și selectate cf. decretului 

legislativ din 19 mai 2000, nr. 139 – dispoziții referitoare la raportul de muncă al personalului 
prefectural, în conformitate cu articolul 10 din legea 28 iulie 1999, nr. 266 publicată în 
monitorul Oficial nr. 127 din 2 iunie 2000 – nr. supliment ordinar. 84.
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voievodatelor de la un număr de 49 la 16. conform actualei organizări 
administrativ teritoriale, nivelul superior al acestora este reprezentat de regiuni (6)  
care sunt formate din asocieri de voievodate. În această parte a studiului vor 
fi analizate în special voievodatele13 care corespund nivelului nuts 2. Acestea 
sunt împărțite14 în ținuturi (pl. powiat, echivalentul britanic al „counties”), 
respectiv comune și municipalități (pl. gminas). din cele 379 de powiats, 65 au 
statutul de orașe, comunele și municipalitățile fiind în număr de 2.478. unele 
orașe mai mari (Varșovia) au atât statutul de powiats, cât și cel de gminas. 

Administrația centrală la nivelul unui voievodat este formată din 
administrația consolidată și cea neconsolidată. Administrația neconsolidată 
este constituită din instituții reprezentante ale administrației centrale la 
nivelul voievodatelor și funcționează în domenii restrânse cum ar fi: vama, 
administrația portuară, institutele de statistică etc. Administrația consolidată 
este formată din instituția voievodului și instituțiile care furnizează serviciile 
consolidate la nivelul voievodatelor15, instituțiile de inspecție, construcții sau 
Garda națională a pompierilor. directorii instituțiilor administrației consolidate 
sunt numiți de voievod, cu excepția directorilor Gărzii naționale a pompierilor 
și șefului poliției care sunt numiți la nivel central cu consultarea voievodului. 
unele dintre aceste servicii sunt extinse și la nivelul powiats (ținuturilor) 
(cum ar fi inspecția în domeniul construcțiilor). În acest caz, responsabilitatea 
furnizării serviciilor revine autorităților administrației publice locale. 

Voievodul
la nivelul voievodatelor, autoritatea administrației publice locale este 

reprezentată de o adunare regională cu rol legislativ (Sejmik) precum și un for 
executiv ales din această adunare, condus de un mareșal16. puterea executivă 
la nivel regional este împărțită între mareșal și voievod (pl. voivod) a cărui 
autoritate decurge din subordonarea sa față de Guvernul central.

Voievodul controlează acțiunile mareșalului din punctul de vedere al 
constituționalității și legalității acestora, precum și în ceea ce privește îndeplinirea 
responsabilităților delegate de guvernul central nivelului administrativ regional. 

mareșalul are atribuții de Autoritate de management în ceea ce privește 
gestionarea programelor operaționale regionale. departamentele din 
cadrul instituției mareșalului sunt responsabile în îndeplinirea diferitelor 
responsabilități care decurg din statutul de Autoritate de management. 

13 În text nivelul voievodatelor este echivalat nivelului regional la nivel european, fără a 
se confunda cu nivelul regional imediat superior format din asocieri de voievodate. 

14 numai pentru a răspunde cerințelor nuts, fără însă a fi menționate în mod formal în 
organizarea administrativ teritorială, subregiunile corespund nuts 4 și se constituie la nivelul 
administrativ imediat inferior voievodatelor. 

15 serviciile consolidate furnizate de administrația centrală la nivelul voievodatelor 
(echivalentul serviciilor deconcentrate în românia).

16 În ciuda numelui această poziție nu are nicio legătură cu echivalentul din ierarhia 
militară, fiind mai degrabă echivalentul unui prim-ministru al unui guvern local. denumirea 
s-a păstrat însă datorită tradiției. 
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Voievodul, având statut de funcționar public, este numit de primul ministru la 
recomandarea ministrului internelor și Administrației. El este principalul reprezentant 
al autorității centrale la nivel regional și poate avea unul sau mai mulți adjuncți 
numiți la recomandarea sa de către primul ministru. pentru a ocupa această poziție 
este necesar ca acesta să nu facă parte din alte foruri ale autorității locale.

din 19991, voievodatele, prin autoritățile cu rol legislativ precum și corpurile 
executive corespunzătoare, sunt entități juridice independente și au atribuții în 
ceea ce privește inițiativele de dezvoltare economică a voievodatelor. la același 
nivel administrativ, reprezentantul administrației centrale, voievozii, au atribuții 
în ceea ce privește coordonarea politicilor naționale inițiate la nivel central, 
precum și controlul funcționării în bune condiții a instituțiilor administrației 
centrale care funcționează la nivel regional. răspunderile voievozilor sunt 
de asemenea legate de implementarea politicilor și furnizarea la nivelul 
voievodatelor a serviciilor de siguranță publică și poliție. 

Voievodul coordonează toate aspectele administrației publice centrale la 
nivel regional care nu intră în jurisdicția administrației regionale. 

principalele atribuții ale voievodului sunt: 
– de a coordona la nivel local politicile guvernamentale, inclusiv politicile 

regionale, cu respectarea condițiilor locale; 
– de a controla activitatea instituțiilor administrației publice centrale 

la nivel local/regional (poliție, pompieri, Autoritatea pentru Educație, 
serviciul regional pentru conservarea monumentelor istorice etc.); 

– de a asigura condițiile pentru cooperarea între administrația centrală și 
autoritățile locale în caz de dezastre naturale, catastrofe ecologice, sau atunci 
când securitatea țării sau a drepturilor cetățenilor sunt puse în pericol; 

– reprezintă consiliul de miniștri la ceremoniile naționale precum și pe 
parcursul vizitelor reprezentanților altor state; 

– de a coopera cu reprezentanți ai altor state, organizații guvernamentale 
sau neguvernamentale internaționale;

– de a superviza activitatea autorităților locale la nivelul regiunii sau la 
nivel local (powiats și gminas).

În afară de aceste atribuții voievodul are puterea de a avea inițiative de 
reglementare aplicabile la nivel regional și local, completând în acest fel 
legislația în vigoare inițiată la nivelul instituțiilor cu atribuții de legiferare de la 
diferitele niveluri ale administrației locale (voievodat, powiats și gminas). 

Activitatea voievodului este supervizată de ministerul internelor și 
Administrației de la nivel central precum și de primul ministru. Acesta din urmă 
poate evalua activitatea voievodului din punctul de vedere al conformității cu 
politicile naționale aplicabile la nivel regional și local, respectiv din punctul de 
vedere al eficienței și eficacității. 

Voievodul este numit de primul ministru și este reprezentantul regional al 
guvernului central.

1 legea privind autoguvernarea voievodatelor, a fost adoptată la 5 iunie 1998, aplicarea 
ei începând cu 1 ianuarie 1999.
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3. Concluzii şi implicaţii

cercetarea ştiințifică se bazează pe atribuțiile actuale conferite de 
constituția româniei şi legile specifice care reglementează activitatea intituției 
prefectului în românia coroborat cu atribuțiile reduse conferite acestei 
instituții urmare a procesului de regionalizare. mai mult, constituția româniei 
menționează că „prefectul (…) conduce serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din 
unitățile administrativ-teritoriale”, iar prin regionalizare şi descentralizare 
aceste atribuții sunt conferite consiliilor județene ceea ce încalcă principiul 
subsidiarității, iar prefectul va fi degrevat de aceste sarcini, care vor fi 
transferate preşedinților de consilii județene.

chiar dacă aceste atribuții vor fi transferate de la nivel guvernamental către 
nivelul local, de la Guvern, ministerele de resort şi implicit de la prefect, către 
consiliile județene, totuşi importanța instituției prefectului, ca reprezentant al 
Guvernului în teritoriu, ar trebui să sporească.

instituția prefectului, actualmente, are reglementarea conferită de 
constituția românie şi legile în vigoare.

Apreciez, prin prisma experienței, că instituția prefectului ar trebui să-şi 
mărească atribuțiile şi să i se acorde importanța cuvenită ca reprezentant al 
Guvernului pe plan local.

Astfel, constatăm că eliberarea avizului de legalitate pentru actele emise 
de primari şi consilii locale, pe de o parte, şi preşedinte şi consiliul județean,  
pe de altă parte, este de o importanță națională.

mai mult, aşa cum o arată experiența altor state membre ale uniunii 
Europene, instituția prefectului ar trebui să avizeze proiectele depuse şi 
implementate din fondurile europene. totodată, multe solicitări la care 
instituția trebuie să dea curs o reprezintă dezvoltarea economică şi socială 
a regiunii, ceea ce implică şi ajutoarele de stat acordate în acest scop.  
ca urmare, consider că prefectul ar trebui să avizeze orice ajutor de stat care 
se intenționează a fi acordat în regiune, având ca principal suport pe de o parte 
instituțiile deconcentrate, şi pe de altă parte mediul de afaceri cărora li se 
adresează ajutorul de stat.

prefectul are atribuții importante în calitate de preşedinte al comitetului 
Județean pentru situații de urgență, dar pe de altă parte prefectul nu are la dispoziție 
nici un instrument pentru a contracara o situație de urgență. Şi aici discutăm despre 
situații materiale, financiare, umane etc. situațiile de urgență la care am fost martor 
au fost bazate pe ajutorul necondiționat al unor factori interesați, dar au fost şi situații 
în care factorii interesați au ridicat problema decontării unor cheltuieli pe care le-
au făcut din partea instituției prefectului. drept urmare, consider că acordarea unor 
facilități financiare pentru instituția prefectului cu destinația unor situații de urgență 
ar fi pentru uşurarea activității acestei instituții.

Acest articol reprezintă o opinie proprie a unui înalt funcționar public care 
încearcă, prin prisma activității pe care o desfăşoară şi a posibilității oferite să 
ridice şi să rezolve această problematică a instituției prefectului şi a problemelor 
cu care se confruntă în teritoriu, cu minimul resurselor care i se oferă.



351

Cuvânt de încheiere:

dați-mi voie să închei, mulțumindu-vă tuturora pentru participarea și pentru 
contribuția dvs. la activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul conferinței.  
totodată, vă aduc aminte de obligația de a trimite textele – cele susținute și 
cele anunțate – în formă finală, la data stabilită. 

mai sunt colegi aici față de care îmi cer scuze că n-a fost timp suficient 
pentru a putea să programăm audierea comunicărilor, care vor putea fi 
consultate în volum. 

Vă mulțumesc încă odată pentru că participați și v-ați constituit într-un  
grup constant al celor care sunt atrași de dezbaterile de la snspA, de la 
societatea Academică de Științe Administrative. Așteptăm în continuare și 
pe mai noii veniți, cu speranța că și aceștia se vor integra în cercul nostru.  
În același timp, vă asigur, ca de fiecare dată, de aprecierea, de respectul meu 
și al întregii echipe cu privire la ceea ce faceți, cu privire la felul în care vă 
manifestați ca persoane în spațiul cercetării științifice. 

Încă o dată, vă mulțumesc și vă aștept anul viitor, vă invit la următoarea 
conferință pe care o vom organiza.




