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Cuvânt de deschidere

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Stimaţi prieteni ai știinţei, bine aţi venit la manifestarea 
pe care Societatea Academică de Știinţe Administrative o 
organizează astăzi în sediul Universităţii București, bucurându-ne 
de ospitalitatea acesteia.

Evenimentul pe care îl organizăm are ca temă și subiect 
principal „Procedura Administrativă Necontencioasă”, 
o chestiune care preocupă deopotrivă atât juriștii cât și 
administrativiștii.

Asociaţia „Societatea Academică de Știinţe Administrative”, 
s-a constituit cu 10 ani în urmă, ca o asociaţie a pasionaţilor 
de știinţă, a celor care doresc să cultive cercetarea știinţifi că 
în domeniul știinţelor juridice – mai ales în materia dreptului 
public – și al știinţelor administrative, promovând o cercetare 
interdisciplinară a administraţiei publice. Acesta este scopul 
pe care ni l-am asumat și pentru care milităm.

În prezent sunt înscriși ca membri peste 70 de persoane 
dintre care majoritatea acestora este prezentă în sală. Suntem 
un ONG care dorește să sprijine știinţa cu mijloace proprii. Am 
desfășurat și desfășurăm activităţi știinţifi ce în parteneriat cu 
institute de cercetare, cu universităţi și, de multe ori, cu statul – 
prin organismul care sprijină cercetarea știinţifică. Astfel, 
Autoritatea Naţională de Cercetare Știinţifică a acceptat 
să sprijine publicarea volumului conferinţei noastre. Acest 
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volum, ca date tehnice, va avea minim 300 de pagini și va fi  
publicat de editura Wolters Kluwer, o editură dintre cele mai 
importante pentru domeniul știinţelor juridice și al știinţelor 
administrative.

Prin bunăvoinţa colegei noastre, dna Simona Gherghina, 
cadru didactic la Universitatea din București, benefi ciem și de 
un produs știinţifi c pe care domnia sa l-a realizat ca urmare a 
unei cercetări post-doctorale și anume lucrarea The Financing 
of Public Investments, between legal limitations and the public 
interest imperative.

Conferinţa și-a propus o temă generoasă, „Procedura 
Administrativă Necontencioasă”. Este de principiu faptul 
că regulile de drept substanţial își găsesc valorifi carea prin 
intermediul normelor de procedură, formele și formalităţile 
procedurale constituindu-se în condiţii de valabilitate a actului 
administrativ.

Procedura, prin formalităţile pe care le presupune 
constituie elemente care dau valabilitate demersurilor pe 
care administraţia le împlinește, reprezentând partea cea mai 
vizibilă a administraţiei.

Procedurile în derulare înseamnă în fapt mecanismele prin 
care administraţia funcţionează. Referitor la modul în care 
se desfășoară procedurile administraţiei este de observat că 
societatea românească promovează întotdeauna abordări 
critice, de insatisfacţie. De aici și preocuparea intensă, care 
se observă în momentele politice pe care le trăim, faţă de 
raţionalizarea administraţiei publice, iar programul de 
guvernare actual conţine dese menţionări ale acesteia, precum 
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și direcţii de transformare și îmbunătăţire a procedurilor 
folosite de instituţiile publice.

Cu privire la administraţia timpurilor noastre, apreciem 
faptul că abordarea ei trebuie să fi e una complexă. Cred că 
se impune să depășim etapa clasică, aceea în care vedeam 
administraţia numai și numai din perspectivă juridică. 
Administraţia trebuie astăzi înţeleasă într-un sens mai larg, 
trebuie raportată și la elemente de pragmatism, efi cienţă, 
management și la elemente care ţin de etică, integritate. 
Trebuie să surprindem în evaluarea administraţiei și 
dimensiunea calitativă, iar în acest context s-a conturat 
tot mai intens conceptul de bună administrare. Astfel, 
administraţia trebuie comparată tot timpul cu standarde 
care vizează calitatea. Este posibil ca, judecând numai prin 
prisma legalităţii, demersuri ale administraţiei să fi e valabile, 
dar din perspectiva standardelor de calitate ele să însemne 
manifestări ale unei administrări defectuoase.

De aceea ar trebui să încercăm să înţelegem cum operează 
acest concept de bună administrare, cum operează dreptul 
la bună administrare – drept al cetăţeanului european – și 
să vedem ce infl uenţe putem descifra asupra administraţiei 
publice românești.

Cu privire la acest lucru nu putem să nu ţinem seama de 
faptul că suntem parte a Europei și astfel, trebuie să avem în 
vedere ceea ce Uniunea Europeană întreprinde în acest sens.

Parlamentul European, printr-o Rezoluţie din 2013, a 
solicitat Comisiei să construiască un proiect de reglementare, 
un act normativ cu privire la dreptul european de procedură 
administrativă. Există la nivelul Comisiei Europene preocupări 
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în acest sens: s-a creat un grup de lucru, și o reţea de 
cercetători care au construit un proiect de reguli model; a 
început discuţia privind principiile dreptului european de 
procedură administrativă.

Va trebui ca și România, în măsura în care își propune să 
realizeze demersuri naţionale la nivel de norme de codifi care 
a procedurii, să ţină seama de ceea ce se întâmplă la nivel 
european.

Ajungând la nivelul naţional, nu putem să nu amintim 
ceea ce doctrina susţine de mult timp – și sunt aici, printre 
noi, cercetători care au scris mult pe această temă – 
nevoia codifi cării în dreptul intern a regulilor de procedură 
administrativă, nevoia unui cod de procedură administrativă.

De ce am formulat tema conferinţei noastre utilizând 
sintagma  procedura administrativă necontencioasă? 
Pentru că dorim să separăm ideea de procedură aplicabilă 
administraţiei curente, de procedura jurisdicţională, de 
procedura judecătorească, poate și de procedura jurisdicţiilor 
administrative. Astfel, ne interesează procedura administraţiei 
neconfl ictuale, despre care dorim să discutăm făcând apel la 
mijloacele știinţei. Administraţia românească este văzută 
ca fi ind una greoaie, cronofagă, care cultivă arta dilatorie. 
Administraţiei acesteia trebuie să îi găsim soluţii, astfel încât 
ea să fi e o administraţie care îndeplinește cerinţele legalităţii 
și care asigură o atitudine activă vis-à-vis de legalitate, fi ind în 
același timp și una independentă, transparentă, efi cace, care 
se apropie de cetăţean și de nevoile acestuia.
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Iată problematica pe care ne propunem să o dezbatem, pe 
baza contribuţiilor dvs. și a cercetărilor realizate.

Ne aflăm într-o atmosferă academică și într-un grup 
de reflecţie pe problematica procedurii administrative 
necontencioase, având prilejul să ne manifestam argumentat 
în cadrul știinţifi c pe care această conferinţă ni-l creează.

Urându-ne succes, daţi-mi voie să declar deschise lucrările 
manifestării știinţifi ce!
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Spre o nouă identitate a procedurii administrative. 
Standarde și principii de bună administrare

Prof. univ. dr. Emil BĂLAN

Consideraţii generale privind buna administrare

Afl ată la interfaţa dintre politic și societate, administraţia 
publică reprezintă un subsistem social prin care se asigură 
executarea voinţei politice transpusă în norme de drept.

În limbajul comun, ba uneori și în lucrări de specialitate, 
conceptul de administraţie, sau de administraţie publică 
se confundă cu cel de birocraţie. Într-o defi niţie modernă 
birocraţia reprezintă un corp de ofi ciali administrativi, precum 
și procedurile și sarcinile implicate într-un anumit sistem de 
administraţie, cum ar fi  o organizaţie publică sau formală1.

Max Weber considera că trăsăturile definitorii ale 
birocraţiei constituiau și condiţiile necesare pentru efi cienţa 
administrativă sau organizaţională. În fapt, modelul său 
teoretic servea și ca un model normativ: „Experienţa tinde 
să arate că tipul birocratic de organizare administrativă este, 
din punct de vedere pur tehnic, capabil să atingă cel mai înalt 
grad de efi cienţă ... fi ind superior oricărui altuia în precizie, în 
stabilitate, în stricteţea disciplinei și în soliditate”2.

În limbajul comun, de cele mai multe ori, termenului 
de birocraţie îi este atribuit un sens peiorativ, desemnând 
un fenomen care se abate de la normele vieţii. Această 

1 Dicţionar de sociologie – Oxford, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2003, 
pp. 65-67.

2 D. Beetham, Birocraţia, Ed. DU Style, București, 1998, p. 37.
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anormalitate se datorează unor manifestări percepute de către 
simţul comun ca fi ind negative: formalism excesiv, cronofagie, 
arta dilatorie, ipocrizie instituţională ș.a.

Abordările de mai sus au în vedere sensul material al 
conceptului de administraţie publică, acela de activitate 
îndreptată spre realizarea unui scop, utilizând prerogative de 
putere publică.

Ansamblul formelor și formalităţilor specifice de 
organizare a executării și de punere în executare a legii de 
către autorităţile administraţiei publice dă conţinut noţiunii 
de procedură administrativă, cea care trebuie să orienteze și să 
raţionalizeze activitatea entităţilor investite cu putere publică 
în punerea în aplicare a normelor substanţiale.

Este de principiu că nomele substanţiale își găsesc 
valorifi carea prin intermediul normelor de procedură, formele 
și formalităţile procedurale constituindu-se în condiţii de 
valabilitate a actului administrativ.

Procedura administrativă curentă, aplicată cotidian de 
către administraţia publică, necontencioasă, se desfășoară 
după reguli formalizate juridic, uzanţe, practici care trebuie 
să urmeze îndeaproape dinamica societăţii.

S-a considerat mult timp că respectarea cerinţelor 
principiului legalităţii, conformarea pasivă la lege, reprezintă 
un element sufi cient pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor 
administraţiei publice. Dar, epoca administraţiei „oricum”, a 
„administraţiei indiferente” la evoluţia socială, în special pe 
linia protejării și garantării drepturilor omului, a apus.

Standardele statului de drept pretind nu doar conformarea 
la litera formală și spiritul legii, dar și interpretarea și 
extinderea aplicării acesteia într-o viziune care să pună omul 
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și drepturile sale în centrul preocupărilor puterii, viziune care 
să stimuleze participarea democratică la exerciţiul puterii, 
să asigure buna guvernare și componenta acesteia de bună 
administrare.

Abordarea complexă a proceselor administraţiei publice, 
care presupune împletirea aspectelor juridice cu cele etice, 
economice, manageriale, a permis conturarea conceptului de 
bună administrare.

Buna administrare nu se rezumă la a acţiona în mod legal, 
conformându-te la prescripţiile legii – deși aceasta reprezintă 
o premisă necesară – ci presupune o abordare holistică a 
problematicii, care o transcende pe cea a justiţiei, concentrată, 
în general, asupra legalităţii acţiunii.

O bună administrare înseamnă ca structurile administraţiei 
publice să facă tot ceea ce este posibil din punct de vedere 
legal pentru a obţine rezultate rezonabile și echitabile în orice 
situaţie. Cercetarea administrativă a unei chestiuni include, în 
mod necesar, o analiză juridică, dar aceasta trebuie să arate, 
în primul rând, ce s-ar putea face – în condiţiile legii – pentru 
a obţine o soluţie echitabilă pentru cetăţean și nu pentru a 
apăra, în mod rigid, poziţia administraţiei.

Creșterea încrederii cetăţenilor în administraţia publică 
și întărirea credinţei că aceasta se afl ă în slujba lor, pretinde 
apropierea dintre parteneri, cu înlăturarea barierelor de orice 
natură, precum și a practicilor de administrare defectuoasă și 
alinierea administraţiei la standardele de bună administrare1.

Oricare viciu de procedură poate să constituie un caz de 
administrare defectuoasă, chiar dacă, într-o anumită situaţie, 

1 Ombudsman European – Raport anual 2014 http://www.ombudsman.
europa.eu/ro/activities/annualreport.faces/ro/59959/html.bookmark
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acel viciu de procedură nu ar constitui temei pentru anularea 
unei anumite decizii de către o instanţă. Conceptul de bună 
administrare este mai larg decât noţiunea de legalitate. 
Reexaminându-și și punându-și constatările sub semnul 
întrebării, autorităţile administrative le pot spori certitudinea 
și valabilitatea.

Art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, dezvoltat la art. 16 și art. 18 din Codul European al 
Bunei Conduite Administrative, statuează dreptul fundamental 
al cetăţeanului european de a primi motivarea deciziilor 
administraţiei U.E., ca și dreptul fundamental de a fi  audiat 
înainte ca administraţia să ia o decizie care îl afectează în mod 
negativ.

Durata rezonabilă a procedurilor administrative impusă 
de principiul bunei administrări trebuie evaluată în funcţie de 
circumstanţele specifi ce fi ecărei cauze.

Evoluţii privind Dreptul European 
de Procedură Administrativă

Parlamentul European prin Rezoluţia din 15 ianuarie 
2013 cuprinzând Recomandări către Comisia U.E. cu privire 
la Dreptul de Procedură Administrativă al Uniunii Europene 
(2012/2024(INL)) a cerut Comisiei, pe baza art. 225 și 
art. 298 din T.F.U.E. și având în vedere art. 41 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care prevede 
că dreptul la buna administrare este un drept fundamental, să 
transmită o propunere de reglementare a Dreptului European 
de Procedură Administrativă.



20

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

În considerentele Rezoluţiei1 se reţin, printre altele:

– Prin dezvoltarea competenţelor Uniunii Europene, 
cetăţenii se confruntă tot mai mult cu administraţia 
fără a avea întotdeauna drepturi procedurale 
corespunzătoare pe care le-ar putea invoca atunci când 
este necesar;

– Cetăţenii sunt îndreptăţiţi să pretindă un înalt nivel 
de transparenţă, efi cienţă, responsabilitate din partea 
administraţiei Uniunii atunci când formulează cereri ori 
exercită dreptul de petiţionare în faţa Uniunii;

– În prezent, normele existente și principiile bunei 
administrări sunt răspândite într-o varietate de izvoare: 
dreptul primar european, jurisprudenţa Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene, legislaţia secundară, soft law și 
reglementări unilaterale ale instituţiilor Uniunii;

– Faptul că Uniunea este lipsită de un set coerent și 
articulat de norme codifi cate de drept administrativ face 
difi cilă posibilitatea cetăţenilor de a înţelege drepturile 
lor administrative, potrivit dreptului Uniunii;

– Existenţa unor coduri interne de conduită ale diferitelor 
instituţii europene cu efect limitat și cu obligaţii diferite 
de la una la alta;

– Poziţia exprimată de Ombudsman-ul european privind 
nevoia eliminării confuziilor create de reglementările 
paralele existente prin diferite coduri ale instituţiilor 
și organismelor Uniunii și adoptarea acelorași principii 
de bază care să reglementeze relaţiile dintre instituţii, 
ofi ciali și cetăţeni;

1 http://www.reneual.eu/, consultat 20 februarie 2016.
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– Nevoia ca toate acţiunile Uniunii să fi e conforme cu 
standardele statului de drept;

– Situaţia că dreptul fundamental la bună administrare 
prevăzut de Articolul 41 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene a devenit obligatoriu 
ca parte a dreptului primar;

– Existenţa Dreptului European de Procedură Administrativă 
ar putea întări cooperarea și schimbul de bune practici 
între administraţiile naţionale și administraţia Uniunii, 
în scopul de a îndeplini obiectivele stabilite de art. 298 
T.F.U.E.

În anexa Rezoluţiei sunt prezentate în detaliu recomandările 
(formulate în termeni imperativi – s.n.) privind conţinutul 
propunerii solicitate. Astfel:

Recomandarea 1 (asupra obiectivelor și scopului 
reglementării care urmează a fi  adoptată):

Obiectivul reglementării ar trebui să fi e garantarea dreptului 
la buna administrare prin mijloacele unei administraţii deschise, 
eficiente și independente, bazată pe Dreptul European de 
Procedură Administrativă.

Reglementarea ar trebui să se aplice administraţiei Uniunii 
(instituţiilor, organismelor, ofi ciilor și agenţiilor Uniunii) în 
relaţiile cu publicul. De aceea, scopul ar trebui să fi e limitat la 
administraţia directă.

Se impun a fi  codifi cate principiile fundamentale de bună 
administrare și trebuie reglementată procedura de urmat de 
către administraţia Uniunii atunci când soluţionează cazuri 
individuale în care o persoană fi zică sau juridică este parte și 
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alte situaţii în care o persoană are contact direct sau personal 
cu administraţia Uniunii.

Recomandarea 2 (asupra relaţiei dintre reglementare și 
instrumentele sectoriale):

Reglementarea ar trebui să includă un set universal de 
principii și ar trebui să statueze procedura aplicabilă ca regulă 
minimală acolo unde nu există lex specialis.

Garanţiile acordate persoanelor prin instrumente 
sectoriale nu trebuie să asigure o protecţie mai mică decât 
aceea acordată prin reglementare.

Recomandarea 3 (asupra principiilor generale care ar trebui 
să guverneze administraţia):

Reglementarea propusă ar trebui să codifi ce următoarele 
principii:

– Principiul legalităţii: administraţia Uniunii va acţiona în 
concordanţă cu dreptul și va aplica regulile și procedurile 
statuate de legislaţia Uniunii. Puterile administrative 
se vor baza și exercita conform cu dreptul. Deciziile 
sau măsurile adoptate nu vor fi niciodată arbitrare 
ori conduse de propuneri nelegale sau care să nu fi e 
motivate de interesul public.

– Principiul nediscriminării și al egalităţii de tratament: 
administraţia Uniunii va evita oricare discriminare 
nejustifi cată între persoane bazată pe naţionalitate, gen, 
rasă, etnie sau origine socială, limbă, religie sau credinţă, 
opinii politice sau de altă natură, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală.
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– Persoanele care sunt într-o situaţie similară vor fi  tratate 
în același mod. Diferenţele de tratament pot fi  justifi cate 
numai de caracteristici obiective ale situaţiei în cauză.

– Principiul proporţionalităţii: administraţia Uniunii va lua 
decizii care afectează drepturile și interesele persoanelor 
numai când este necesar și cât se impune pentru 
realizarea scopului propus.

Când iau decizii, ofi cialii vor asigura un echilibru corect 
între interesele persoanelor private și interesul general. 
În particular, ei nu pot impune sarcini administrative sau 
economice care sunt excesive în raport de scopul urmărit.

– Principiul imparţialităţii: administraţia Uniunii va fi 
imparţială și independentă. Aceasta se va abţine de la 
orice acţiune arbitrară care ar putea afecta persoanele și 
de la oricare tratament preferenţial în oricare domeniu.

Administraţia Uniunii va acţiona întotdeauna în interesul 
acesteia și pentru binele public. Nicio acţiune nu va fi  dirijată 
de interese personale (inclusiv financiare), de familie sau 
naţionale, ori supusă presiunii politice. Administraţia Uniunii 
va garanta echilibrul corect între diferitele categorii de interes 
cetăţenesc (afaceri, consum sau altele).

– Principiul stabilităţii și al așteptărilor legitime: administraţia 
Uniunii va fi  consecventă în comportamentul său și va 
urma practicile administrative obișnuite, care vor fi  aduse 
la cunoștinţă publică. În situaţia în care sunt temeiuri 
legitime pentru îndepărtarea de la practica administrativă 
normală în situaţii individuale, se impune o motivare 
corespunzătoare a acestei situaţii.
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Așteptările legitime și rezonabile, pe care persoanele ar 
trebui să le aibă în temeiul modului în care administraţia 
Uniunii a acţionat în trecut trebuie să fi e respectate.

– Principiul respectării vieţii private: Administraţia Uniunii 
va respecta viaţa privată a persoanelor în concordanţă 
cu Regulation (E.C.) No 45/20011.

Administraţia Uniunii va respecta reglementările privind 
procesarea datelor cu caracter personal și cu transmiterea 
acestora.

– Principiul corectitudinii: acesta trebuie să reprezinte 
un principiu de bază pentru crearea unui climat de 
încredere și predictibilitate în relaţiile dintre indivizi și 
administraţie.

– Principiul transparenţei: administraţia Uniunii trebuie să 
fi e deschisă. Toate documentele, înregistrările, avizele 
care au stat la baza deciziilor și măsurilor luate trebuie 
să fi e accesibile părţilor interesate.

– Principiul efi cienţei și serviciului: acţiunile administraţiei 
Uniunii vor fi guvernate de criteriul eficienţei și al 
serviciului public. Oficialii vor sfătui publicul asupra 
modului în care chestiunile care ţin de competenţele 
lor vor fi  urmărite.

Atunci când primesc o solicitare într-un domeniu care nu 
este de competenţa lor, ofi cialii vor îndruma solicitantul către 
serviciul competent.

Recomandarea 4 (asupra regulilor care guvernează deciziile 
administrative):

1 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and the Council 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
by the Community institutions and bodies on the movement of such data – 
OJ L 8, 12 January 2001.
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Deciziile administrative pot fi  luate de către administraţia 
Uniunii din proprie iniţiativă ori la solicitarea unei părţi 
interesate.

Solicitările de decizii individuale vor fi  repartizate în scris, 
cu indicarea termenului limită pentru adoptarea deciziei 
respective. Consecinţele oricărei depășiri a termenului limită 
(tăcerea administrativă) vor fi  indicate.

În situaţia unei solicitări incomplete, rezoluţia va indica 
termenul de remediere a deficienţelor ori de depunere a 
documentelor lipsă.

Niciun oficial nu va lua parte la adoptarea unei decizii 
administrative în care are un interes fi nanciar.

Orice conflict de interese va fi comunicat superiorului 
direct care va lua decizia îndepărtării oficialului de la 
procedură, având în vedere circumstanţele particulare ale 
cazului.

O persoană interesată poate cere ca un ofi cial să fi e exclus 
de la procesul de decizie care ar afecta interesele individuale 
ale acesteia. Această solicitare va fi  transmisă în scris și va 
arăta temeiurile pe care se bazează. Superiorul ierarhic va 
decide asupra solicitării după audierea ofi cialului în cauză.

Dreptul de apărare va fi respectat la oricare nivel al 
procedurii. Dacă administraţia Uniunii ia o decizie care va 
afecta direct drepturile persoanelor interesate, persoanelor 
respective li se va crea oportunitatea să își exprime punctele 
de vedere în scris sau oral înainte ca decizia să fi e luată sau să 
fi e asistate de persoane specializate.

Persoana interesată va avea acces deplin la propriul dosar. 
Procedura ar trebui să permită părţii interesate să determine 
care sunt documentele neconfi denţiale relevante.
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Deciziile administrative trebuie luate într-un termen 
rezonabil și fără întârziere. Termenul va fi  stabilit potrivit cu 
regulile specifi ce ale procedurii. Acolo unde nu este stabilit 
termenul limită, acesta nu poate depăși 3 luni de la data 
iniţierii procedurii, dacă aceasta a fost iniţiată din ofi ciu, sau 
de la data solicitării părţii interesate.

Dacă nicio decizie nu poate fi  luată în cuprinsul termenului 
limită, din raţiuni obiective, care ţin de complexitatea situaţiei 
sau de nevoia de completare a dosarului, persoana interesată 
va fi  informată, iar decizia va fi  luată în cel mai scurt timp 
posibil.

Cu privire la forma deciziilor administrative: acestea vor fi  
luate în scris și vor fi  redactate într-o manieră clară, simplă și 
inteligibilă. Ele vor fi  întocmite în limba aleasă de adresant, 
presupunând că este una dintre limbile ofi ciale ale Uniunii.

Deciziile administrative trebuie să releve cu claritate 
motivele pe care sunt bazate. Acestea vor indica faptele 
relevante și temeiurile legale.

Deciziile administrative care afectează drepturile și 
interesele persoanelor vor fi  notifi cate în scris celor interesaţi, 
imediat ce sunt adoptate.

Deciziile administrative trebuie să releve cu claritate – acolo 
unde Dreptul Uniunii prevede – că un recurs este posibil și să 
descrie procedura de urmat pentru transmiterea acestuia, 
precum și numele și adresa persoanei și departamentului căruia 
recursul trebuie să fi e transmis și termenul de transmitere.

Acolo unde este cazul, deciziile administrative vor 
indica posibilitatea începerii unei proceduri judiciare și/sau 
transmiterii unei petiţii către Ombudsman-ului European.
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Recomandarea 5 (asupra revederii și corectării propriilor 
decizii):

Reglementarea ar trebui să includă posibilitatea pentru 
administraţia Uniunii de a corecta erorile materiale oricând, 
din iniţiativă proprie sau la solicitarea persoanei interesate.

Recomandarea 6 (asupra formei și publicităţii prevăzută 
de reglementare)

Reglementarea trebuie să fi e întocmită într-o manieră clară 
și concisă și să fi e ușor de înţeles de către public.

Aceasta trebuie să fi e publicată în mod adecvat pe pagina 
web a fi ecărei instituţii, organism, ofi ciu și agenţie a Uniunii.

Viziune asupra Principiilor generale ale 
Dreptului European de Procedură Administrativă

Într-o analiză efectuată la solicitarea JURI Committee 
asupra materiei cercetate, Directoratul General pentru 
Politici Interne a fundamentat o listă de principii generale 
ale Dreptului European de Procedură Administrativă pe care 
le vede incluse în considerentele Reglementării U.E. privind 
procedura administrativă1.

Analiza încearcă să clarifi ce conţinutul principiilor generale 
ale Dreptului European de Procedură Administrativă și 
să sugereze cea mai potrivită formulare de considerente 
corespunzătoare.

Se pleacă de la realitatea situaţiei că nu există un catalog 
recunoscut al principiilor Dreptului European de Procedură 

1 Directoratem – General for Internal Policies – The General Principles of E.U. 
Administrative Procedural Law, 2015 – www.ReNeual.eu, consultat 20 februarie 
2016.
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Administrativă nici la nivelul instrumentelor primare sau 
secundare ale dreptului U.E., nici în jurisprudenţa C.J.U.E. și nu 
există vreun consens minimal al oamenilor de știinţă asupra 
acestei chestiuni.

Multe reguli sau principii de drept european referitoare 
la proceduri administrative sau relevante pentru acestea se 
regăsesc în Tratatele U.E. sau în Cartă. Printre aceste principii, 
multe au statutul de principii generale ale dreptului U.E., fi ind 
califi cate astfel de Curţile U.E. De asemenea, principii sau 
reguli de Procedură Administrativă Europeană sunt stabilite de 
instrumente de soft law, în special coduri de conduită, ghiduri, 
instrucţiuni etc.

Altă premisă de la care se pornește este aceea că nu 
este posibil de stabilit o ierarhie a principiilor generale de 
procedură administrativă. Un aspect important se referă la 
faptul că principiile generale servesc ca ghid de interpretare a 
normelor legale la toate eșaloanele sistemului normativ U.E., 
și acoperă aspectele nereglementate.

Propunerea includerii principiilor în considerentele 
Reglementării urmărește a întări vizibilitatea acestora și a 
sprijini implementarea lor prin reguli procedurale.

Standardele statului de drept impun asigurarea faptului 
că cetăţenii confruntaţi cu administraţia U.E. au întotdeauna 
drepturi și obligaţii procedurale defi nite adecvat și asigurate. 
Reglementarea cerută de Parlamentul European va trebui să 
garanteze dreptul la buna administrare prin intermediul unei 
administraţii deschise, eficiente și independente. Această 
Reglementare ar trebui să defi nească procedurile de urmat 
de către administraţia europeană atunci când soluţionează 
cazuri în care este parte o persoană fi zică sau juridică. Aceasta 
include situaţii în care o persoană se afl ă în contact direct 
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cu instituţii, organisme, ofi cii și agenţii ale Uniunii, precum 
și situaţii în care acţiunea autorităţilor Uniunii implică și 
autorităţi ale statelor membre.

O administraţie europeană care nu funcţionează 
corespunzător este dăunătoare interesului public. 
Administrarea defectuoasă poate fi rezultatul unui abuz 
sau al lipsei de reguli și proceduri. Acesta poate rezulta și 
din existenţa unor reglementări contradictorii sau neclare. 
Art. 298 T.F.U.E. reclamă ca dreptul să stabilească proceduri 
pentru o administraţie europeană deschisă, eficientă și 
independentă. Procedurile administrative corect concepute 
susţin atât eficienţa administrativă, cât și implementarea 
potrivită a dreptului la buna administrare, garantat ca 
principiu general de drept european potrivit art. 41 din Cartă.

Reglementarea trebuie să reafi rme importanţa principiilor 
care urmează să fi e implementate prin regulile procedurale.

Deși nu este stabilită o ierarhie a principiilor generale 
aplicabile Dreptului European de Procedură Administrativă, 
nu toate sunt egale din perspectiva conţinutului și al 
scopului. Unele, precum statul de drept, buna administrare, 
ori cooperarea loială sunt formulate într-o astfel de 
manieră generală încât conţinutul lor exact este defi nit de 
subcomponente care, în măsura în care sunt clare, precise, 
necondiţionate conţin, de asemenea, drepturi individuale.

Principiul statului de drept, care este parte a valorilor 
Uniunii, se aplică acţiunilor administrative. Potrivit acestui 
principiu, oricare acţiune a Uniunii trebuie să fie bazată 
pe tratate, iar activitatea organismelor acesteia să fie în 
concordanţă cu dreptul și regulile procedurale generale 
stabilite în legislaţie.
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Principiul legalităţii, ca o consecinţă a statului de drept, 
reclamă ca acţiunile administraţiei europene să se desfășoare 
în limitele dreptului. Potrivit art. 52 din Carta Drepturilor 
fundamentale: „orice limitare în exercitarea drepturilor și 
libertăţilor recunoscute de Cartă trebuie să fi e prevăzută de 
lege și să respecte esenţa acelor drepturi și libertăţi”.

Principiul securităţii juridice – o altă consecinţă a statului 
de drept – impune ca normele europene să fi e clare și precise. 
Scopul principiului este acela de a asigura că situaţiile și 
relaţiile guvernate de dreptul U.E. sunt previzibile, astfel încât 
persoanele să poată înţelege neechivoc care le sunt drepturile 
și obligaţiile și să fi e în stare să ia măsuri în consecinţă. Potrivit 
acestui principiu nu pot fi  luate măsuri retroactive, cu excepţia 
situaţiilor justifi cate legal. Mai mult, autorităţile publice vor 
acţiona și își vor desfășura activităţile în cadrul unui termen 
rezonabil.

Principiul protecţiei așteptărilor legitime a fost recunoscut 
în jurisprudenţa de început a C.J.U.E., ca subprincipiu al 
statului de drept. Acţiunile organismelor publice nu trebuie 
să interfereze cu drepturile legitime și situaţiile legale 
definitive, cu excepţia cazurilor unui imperativ de interes 
public. Așteptările legitime trebuie să fi e luate pe deplin în 
considerare atunci când o decizie administrativă este anulată 
sau revocată.

Principiul proporţionalităţii este un criteriu de legalitate 
pentru oricare act al Uniunii, așa cum rezultă și din art. 52 al 
Cartei Drepturilor Fundamentale a U.E. Curtea de Justiţie a U.E. 
a interpretat că principiul proporţionalităţii impune ca oricare 
măsură a administraţiei europene să se bazeze pe drept, să fi e 
potrivită și necesară pentru îndeplinirea obiectivelor legitime 
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urmărite. Atunci când trebuie ales dintre mai multe măsuri, se 
impune a fi  adoptată cea mai puţin constrângătoare.

Dreptul la un remediu efi cient care este consacrat de art. 47 
din Cartă și de art. 6 și 13 din Convenţia Europeană asupra 
Drepturilor Omului și recunoscut ca principiu general de Drept 
European, reprezintă o componentă fundamentală a statului 
de drept.

Potrivit cu acest principiu, nici U.E. și nici statele membre 
nu pot împiedica exercitarea drepturilor conferite de legislaţia 
U.E. și sunt obligate să asigure o protecţie juridică reală și 
efi cientă a acestora.

Principiul bunei administrări, care este de asemenea 
reglementat de art. 41 din Cartă, sintetizează o parte din 
Jurisprudenţa C.J.U.E. în acest domeniu. Potrivit Cartei, 
dreptul la buna administrare cere ca deciziile să fi e luate prin 
proceduri care garantează corectitudinea, imparţialitatea și 
promptitudinea. Buna administrare include dreptul de a fi  
cunoscute motivele deciziilor și posibilitatea de a pretinde 
daune de la autorităţile publice care au cauzat un prejudiciu 
în exercitarea atribuţiilor lor. Buna administrare cere de 
asemenea protecţia dreptului la apărare și a dreptului la 
folosirea uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii. În plus, 
buna administrare protejează accesul la informaţii publice, 
cu respectarea vieţii private și a secretului afacerilor.

Conţinutul bunei administrări poate fi  mai bine înţeles 
dacă se au în vedere următoarele elemente:

– Obligaţia de diligenţă, care include dreptul fiecărei 
persoane ca problemele ei să fi e soluţionate imparţial, 
corect și într-un termen rezonabil. Aceasta obligă 
administraţia să acţioneze diligent și să aibă în vedere 
toate elementele de fapt și de drept ale cazului, luând în 
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considerare, înainte de a decide ori de a lua alte măsuri, 
atât interesele administraţiei cât și altele relevante;

– Promptitudinea, care este legată de principiul 
corectitudinii/echităţii și înseamnă că deciziile trebuie să 
fi e luate într-un termen rezonabil, întrucât administraţia 
lentă este o administraţie defectuoasă și poate veni în 
confl ict cu conceptul de securitate juridică;

– Dreptul de a fi ascultat trebuie să fie respectat în 
toate procedurile iniţiate împotriva persoanelor, 
proceduri care sunt susceptibile de a conduce la un 
act ce afectează negativ o persoană. Acesta nu poate 
fi  înlăturat sau restricţionat de nicio prevedere legală. 
Dreptul de a fi  ascultat impune ca partea în cauză să 
primească o listă completă de solicitări și obiective și 
să i se dea oportunitatea de a-și face cunoscute opiniile 
asupra faptelor relevante și a documentelor utilizate;

– Dreptul de acces la dosar este esenţial în scopul 
asigurării dreptului de a fi  ascultat. Acest drept se referă 
la acordarea informaţiilor complete asupra materiei 
care poate afecta poziţia persoanei într-o procedură 
administrativă, în special atunci când pot fi luate și 
sancţiuni. Aceasta implică punerea la dispoziţie a 
răspunsului administraţiei la plângerile formulate, ca 
și transmiterea rezultatului procedurilor și al deciziilor 
luate, incluzând și informarea referitoare la dreptul de 
recurs;

– Obligaţia de motivare a deciziilor rezultată din art. 296 (2) 
T.F.U.E. și recunoscută ca drept potrivit art. 41 (2) c) 
din Carta Drepturilor Fundamentale a U.E., reprezintă 
și o componentă esenţială a dreptului la un remediu/
recurs efectiv recunoscut de art. 47 din Cartă. Această 
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obligaţie impune indicarea temeiului legal al actului, a 
situaţiei generale care a condus la adoptarea acestuia și 
a obiectivelor generale care sunt urmărite. Prezentarea 
motivelor trebuie să menţioneze, într-o manieră clară 
și neechivocă, raţiunea urmată de autoritatea care a 
adoptat măsura, astfel încât persoanele interesate să 
decidă dacă vor să își apere drepturile printr-o acţiune 
în justiţie.

– Principiul transparenţei și al participării democratice 
este de asemenea aplicabil situaţiilor procedurilor care 
conduc la adoptarea unui act de aplicare generală. În 
scopul aducerii la îndeplinire în mod efectiv, trebuie 
asigurată informarea activă a publicului prin instrumente 
adecvate și mijloace de feedback.

– Dreptul de acces la documente, potrivit art. 15 (3) T.F.U.E. 
și art. 42 din Cartă, este un drept fundamental al U.E. 
și de asemenea o condiţie de bază a unei administraţii 
europene deschisă, efi cientă și independentă. Oricare 
limitare a acestui principiu trebuie interpretată restrictiv 
pentru a se conforma criteriilor de la art. 52 (1) 
din Carta Drepturilor Fundamentale și trebuie să se 
bazeze pe drept, să respecte esenţa dreptului și criteriul 
proporţionalităţii.

– Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, care 
este reglementat de art. 16 (1) din T.U.E. și art. 8 din 
Cartă, impune ca dincolo de necesitatea respectării 
tuturor regulilor generale, o atenţie specială să fie 
dedicate protecţiei datelor în relaţiile de interconectare 
administrativă între organismele U.E., care schimbă 
informaţii sau baze de date. Un punct de referinţă 
esenţial este principiul transparenţei informaţiilor 
manageriale, care include obligaţia de înregistrare a 
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datelor procesate. Potrivit cu principiul calităţii datelor, 
informaţiile utilizate de administraţia U.E. vor fi  precis, 
în timp real și legal înregistrate.

În interpretarea Reglementării pe care U.E. urmează să o 
adopte, trebuie să se ţină seama, în special, de egalitatea de 
tratament și de non-discriminare, care se aplică acţiunilor 
administrative ca o consecinţă a statului de drept și a 
principiilor unei administraţii efi ciente și independente.

Rolul ReNeual în elaborarea dreptului european 
de procedură administrativă

În anul 2009, la iniţiativa profesorilor Herwig C.H. Hofmann1 
și Jens-Peter Schneider2 și cu participarea profesorului Jacques 
Ziller3, s-a constituit Research Network on EU Administrative 
Law (ReNeual), reţea care cuprinde în prezent peste 100 de 
universitari și practicieni în domeniul dreptului european și al 
dreptului public comparat.

Obiectivele ReNeual sunt orientate către dezvoltarea unui 
concept asupra dreptului public european ca reprezentând 
un domeniu în care valorile constituţionale ale Uniunii 
sunt prezente și respectate în toate cazurile de exercitare a 
autorităţii publice.

Scopul este de a contribui la constituirea unui cadru legal 
de implementare a dreptului U.E. prin mijloace non-legislative, 
printr-un set de reguli accesibile, funcţionale și transparente 
care fac vizibile drepturile și îndatoririle indivizilor și 
administraţiilor deopotrivă.

1 Professor of European and Transnational Public Law, Jean Monnet Chair, 
University Of Luxembourg.

2 Professor of Public Law and European Information Law, University of Freiburg.
3 Professor of European Union Law, University of Pavia.
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ReNeual a elaborat în anul 2014, Reguli Model asupra 
Procedurii Administrative Europene, care încearcă să 
demonstreze că este posibilă construirea unei reglementări 
europene privind procedurile administrative adaptată 
la realităţile complexe privind implementarea dreptului 
european de către organismele Uniunii în cooperare cu statele 
membre.

Regulile Model ReNeual își propun să identifi ce modul în 
care valorile constituţionale ale Uniunii pot fi  cel mai bine 
traduse în reguli de procedură administrativă, acoperind 
implementarea non-legislativă a dreptului și a politicilor U.E. 
Acestea ar putea îmbunătăţi calitatea sistemului legislativ U.E. 
și pot contribui la respectarea principiilor dreptului U.E., pot 
ajuta la simplifi carea sistemului legal, pot întări securitatea 
juridică și umple lacunele sistemului normativ.

Regulile Model sunt prezentate într-o formă care să 
permită adoptarea unei Reglementări U.E., cu un temei juridic 
adecvat de lege lata ori de lege ferenda.

Proiectul ReNeual are un caracter academic, iar conţinutul 
său este sistematizat în 6 cărţi:

Cartea I: Introducere în regulile model – Prevederi generale;

Cartea a II-a: Adoptarea deciziilor administrative;

Cartea a III-a: Adoptarea actelor individuale;

Cartea a IV-a: Contracte;

Cartea a V-a: Asistenţa Reciprocă;

Cartea a VI-a: Managementul Informaţiei Administrative.

Regulile Model reunesc într-un singur document 
principiile de procedură dispersate în prezent în diferite legi, 



36

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

reglementări, jurisprudenţă, cărora le adăugă unele noi. Se 
pornește de la constatarea că dreptul administrativ european 
este caracterizat de o fragmentare semnificativă în reguli 
sectoriale și pe probleme specifice și proceduri de mare 
complexitate, existând atât suprapuneri, cât și anumite cazuri 
de vid de reglementare.

Dreptul European folosește o diversitate de instrumente, în 
contexte evolutive specifi ce, pentru implementarea normelor 
și a politicilor sale. Fiecare dintre aceste instrumente – decizii 
individuale, acte non-legislative de aplicare generală, acorduri 
și contracte – au cerinţe specifi ce pentru asigurarea justiţiei 
procedurale. Dreptul european de procedură administrativă 
este, de asemenea, caracterizat de natura multi-jurisdicţională 
a multora dintre procedurile sale și de pluralitatea actorilor 
implicaţi.

Regulile de procedură administrativă europeană nu există 
într-un vacuum și nici nu sunt unice. Sistemele legale din 
întreaga lume se confruntă cu difi cultăţi similare când trebuie 
să organizeze implementarea administrativă a dreptului. 
Regulile pot fi  inspirate de dreptul de procedură administrativă 
al statelor membre, dar niciun model naţional nu este 
transferabil în întregime.

Principiile constituţionale reprezintă standarde normative 
fundamentale în elaborarea procedurii administrative a 
Uniuni Europene. Existenţa sau neexistenţa unor reguli 
de procedură administrativă în U.E. nu este, pur și simplu,
o chestiune tehnică, independentă de valorile constituţionale 
stabilite. Realizarea principiilor constituţionale are un 
impact considerabil asupra rezultatelor de fond. Procedurile 
administrative de implementare a dreptului și a politicilor 
europene implică acţiuni administrative în toate fazele.
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Regulile de procedură administrativă trebuie să fie 
construite pentru a maximiza, în mod egal, cele două obiective 
majore ale dreptului public: asigurarea că instrumentele în 
cauză întăresc îndeplinirea efectivă a sarcinilor publice, și, în 
același timp că drepturile indivizilor sunt protejate.

Valorile și principiile constituţionale sunt standarde 
normative centrale pentru evaluarea proiectului procedurii de 
implementare a dreptului U.E. Aceste valori și principii includ 
protecţia statului de drept și ramifi carea sa în subprincipii ca 
legalitatea, securitatea juridică, proporţionalitatea acţiunilor 
publice și protecţia așteptărilor legitime. De asemenea, aceste 
valori și principii includ conceptele unei uniuni democratice 
având la bază un sistem transparent, bazat pe protecţia 
drepturilor de participare și de acces la informaţii, precum și 
pe egalitatea cetăţenilor în accesul lor la administraţia Uniunii 
(art. 9 T.U.E.).

Alte drepturi și obligaţii individuale, care stau la baza 
proiectului de procedură europeană derivă din principiul 
bunei administrări, așa cum este acesta înscris în art. 41 din 
Cartă. Buna administrare impune ca deciziile să fi e luate în 
conformitate cu proceduri care garantează corectitudinea, 
imparţialitatea și promptitudinea. Buna administrare include 
dreptul de a face cunoscute motivele – o cerinţă de asemenea 
protejată de dreptul la un remediu efectiv statuat de art. 47 
din Cartă – și posibilitatea solicitării despăgubirilor de la 
autorităţile publice care au cauzat, în exerciţiul funcţiilor lor, 
daune.

Buna administrare, de asemenea, impune protecţia 
dreptului la apărare, la utilizarea limbii dorite și asigurarea 
unui tratament corespunzător. În plus, buna administrare, 
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se extinde asupra dreptului la informaţie care cuprinde și 
protecţia vieţii private și a secretului în afaceri.

Regulile Model cu privire la procedura administrativă 
U.E. caută să stabilească cum pot valorile constituţionale 
ale Uniunii să fi e cel mai bine traduse în reguli de procedură 
administrativă pentru implementarea dreptului și a politicilor 
europene, plecând de la premisa că astfel poate fi  îmbunătăţită 
calitatea sistemului normativ al Uniunii Europene.

Rezultatul realizat ar putea contribui nu doar la clarifi carea 
drepturilor și obligaţiilor persoanelor și ale administraţiilor, 
ci, de asemenea, la transparenţa și efi cacitatea sistemului 
normativ în ansamblu.

În opinia autorilor Regulilor Model, evoluţia sistemului 
normativ european a ajuns într-un punct în care codifi carea 
este nu numai posibilă, dar, de asemenea, necesară pentru 
dezvoltarea viitoare a U.E. ca sistem de reglementare. 
Codificarea propusă se referă atât la dreptul obligatoriu 
(hard law), cât și la regulile de soft law, care, de asemenea, 
devin obligatorii, ceea ce înseamnă că, neconformarea la 
prescripţiile acestora va produce consecinţe.

Totodată, natura multi-jurisdicţională și pluralismul 
actorilor reclamă în practică, un grad înalt de cooperare 
procedurală între participanţi din multe domenii, aplicându-
se uneori proceduri compozite.

Concluzii

Evoluţia sistemului normativ european a ajuns într-o etapă 
în care regulile de procedură administrativă sunt fragmentate 
în diverse reglementări privind domenii specifi ce, existând, 
de asemenea, lacune de reglementare și nefi ind întotdeauna 
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posibilă o interpretare coerentă a regulilor aplicabile diferitelor 
sectoare.

Fragmentarea conduce adesea la lipsa de transparenţă, 
predictibilitate, inteligibilitate și încredere în administraţia 
U.E. și în procedurile de reglementare și fi nalitatea acestora, 
în special, din perspectiva cetăţenilor.

Regulile curente și procedurile administrative existente 
au nevoie deseori să fi e completate cu prevederi procedurale 
relative la anumite subiecte transversale.

Natura multi-jurisdicţională și pluralismul actorilor 
implicaţi în implementarea politicilor U.E. sporesc 
fragmentarea dintre proceduri sectoriale specifi ce.

Lipsa unor reguli de procedură la nivelul instituţiilor, 
agenţiilor, organismelor U.E. are, de aceea, un impact negativ 
asupra coerenţei în abordarea chestiunilor procedurale ale 
autorităţilor statelor membre, creând bariere în coordonarea 
administrativă dintre acestea.

De aceea, iniţiativa realizării unui Drept European 
de Procedură Administrativă apare ca necesară pentru 
dezvoltarea viitoare a U.E., prin asigurarea unui sistem de 
reglementare și interpretare coerent și echilibrat, potrivit 
valorilor fundamentale europene.

Pentru a întări eficacitatea reglementărilor europene 
de procedură administrativă se impune ca, în viitor, să 
fie adoptate și formule corespunzătoare de sancţionare a 
situaţiilor de neconformare la prescripţiile acestor norme.
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Codifi carea procedurii administrative

Prof. univ. dr. Dana APOSTOL TOFAN

În cercetările pe care le-am întreprins în materia procedurii 
administrative m-am convins că este necesară o cercetare 
interdisciplinară a acestei zone, deoarece multiple probleme 
care interesează evoluţia administraţiei publice reclamă 
intervenţia mai multor știinţe.

În România trebuie să împărţim evoluţia doctrinei dreptului 
și practicii dreptului în cele trei perioade doctrinare cunoscute: 
interbelică, postbelică și actual post-comunistă.

În perioada interbelică s-a scris despre codificare, dar 
nu în sensul susţinerii ei, pentru că marii autori au susţinut 
că este dificilă codificarea reglementărilor administrative 
datorită varietăţii lor, extremei diversităţi și de asemenea 
dinamicii legislative din acea vreme, destul de accentuată. În 
ciuda reticenţelor manifestate pe această zonă, în anul 1930 
a apărut o lucrare intitulată „Codul administrativ adnotat”, 
scrisă de trei mari autori ai perioadei interbelice – Negulescu, 
Boilă și Alexianu – în care au „strâns” legislaţia administrativă, 
deoarece au fost atunci câteva legi importante (în 1929), una 
a contabilităţii publice, alta a unifi cării legislative, precum și o 
lege a organizării și funcţionării ministerelor. În această lucrare 
autorii sus-menţionaţi au realizat astfel și un comentariu în 
sensul codifi cării.

În perioada postbelică, deși doctrinarii epocii au susţinut 
necesitatea codifi cării procedurii administrative și deopotrivă 
a codifi cării reglementărilor administrative, ea nu s-a realizat 
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legislativ, pentru că nici nu s-a pus problema în mod real a 
unei asemenea codifi cări. În anii `70 s-a realizat un proiect de 
cod al contravenţiilor, care a fost cerut în epoca respectivă, 
dar niciodată nu s-a materializat adoptarea unui act normativ 
în această materie.

După anii `90 ideea codifi cării procedurii a fost reluată. 
A fost lansată ideea codifi cării pe etape, coduri pe domenii 
și apoi o codificare la nivelul ansamblului legislaţiei 
administrative. În primii ani ai deceniului trecut s-a creat 
un colectiv, care a elaborat două „coduri” – iniţial un cod de 
procedură administrativă și un cod administrativ, cod care 
unea legislaţia administrativă semnifi cativă a momentului. 
Ulterior, la nivelul ministerului de resort în anii 2007-2008 
s-a reușit elaborarea unui proiect de cod de procedură 
administrativă, care a fost transmis și practicienilor din 
administraţia locală și la nivelul instanţelor. A fost un început 
bun, care s-a concretizat și în adoptarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1360 din 2008, prin care s-au aprobat tezele prealabile ale 
codului de procedură administrativă.

După aceea, proiectul de cod de procedură a fost 
abandonat, iar în anul 2011 în cadrul unui proiect european s-a 
lucrat la un cod administrativ care conţine cinci mari părţi: o 
parte de dispoziţii generale, o parte consacrată administraţiei 
publice centrale, iar partea a III-a era dedicată administraţiei 
publice locale; partea a IV-a avea ca obiect proprietatea 
publică și domeniului public – atât cât mai poate fi ea 
reglementată complementar, relativ la dispoziţiile din Codul 
civil – și ultima parte privea serviciile publice.

Ideea adoptării codului administrativ a fost reluată la 
începutul anului 2015, când s-a format un grup de lucru la 
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nivelul ministerului de resort1. Am susţinut întotdeauna că mi 
se pare mult mai necesar și util, fi ind mult mai importantă 
adoptarea codului de procedură administrativă decât a 
codului administrativ.

Sistematizarea este un obiectiv urmărit în codifi care, iar un 
cod de procedură administrativă ar trebui să conţină principiile 
generale aplicabile administraţiei publice, apoi procedura de 
elaborare și adoptare a actelor legislative individuale, pornind 
de la faptul că pentru actele normative avem reglementare 
în Legea nr. 24 din 2000. Această ultimă lege este este în 
regulă, important este să fi e respectată de fi ecare dată când 
se lucrează la proiecte de acte normative.

Necesitatea reglementării efective cu caracter obligatoriu 
a normelor de procedură pornește de la teoria administrativă.

Exemplificând, avem în vedere cele trei tipuri de avize. 
Nicăieri, în nici un text de lege nu avem tipurile de avize, cu 
specifi caţia lor. Consider că ar trebui să existe clar și în mod 
expres, iar atunci când se vorbește despre un aviz în legislaţie, 
acesta să fi e clarifi cat, să nu fi e probleme de interpretat. Un 
alt exemplu este principiul revocării, regăsit implicit la art. 7 
al Legii nr. 554 din 2004, care privește procedura prealabilă 
în materia contenciosului administrativ, dar nu avem nicăieri 
în legislaţie principiul revocării cu caracter absolut, iar acest 
aspect trebuie reglementat clar, deoarece sunt excepţii relativ 
la actele administrative individuale, și acest lucru trebuie 
înţeles în ansamblul întregii codifi cări.

Avem jurisprudenţă pe aceste zone, sunt zone din practică 
administrativă unde este un vid de reglementare, care se duc 

1 N.a. – Prin H.G. nr. 196/2016 au fost aprobate Tezele prealabile ale 
proiectului Codului administrativ – M. Of. Partea I, nr. 237 din 31 martie 2016.
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în jurisprudenţă și judecătorii trebuie să se pronunţe chiar în 
absenţa unor texte legale.

Să ne amintim un caz de acum 11 ani, relativ la decretul 
de revocare. Dincolo de soluţie și de problemele pe care le-a 
ridicat, s-a pus o întrebare: dacă poate fi  revocat un asemenea 
tip de act administrativ individual. Consider că s-a putut, 
pentru că s-a executat material, dar problema este că nu 
avem o reglementare clară cu caracter obligatoriu. La fel s-a 
întâmplat și la tragedia de la Colectiv, regimul avizelor este 
neclar în legislaţie și trebuie norme generale în această zonă, 
iar exemplele pot continua și în urbanism, regimul avizării vine 
cu o serie de probleme.

Un alt exemplu are în vedere problema majorităţii, pentru 
că ea trebuie reglementată expres într-un act normativ. 
Nu avem reglementat decât foarte punctual, în câteva 
regulamente, deoarece se face o confuzie generalizată între 
majoritatea relativă, majoritatea absolută și majoritatea 
califi cată, inclusiv modul de calcul.

Trebuie să existe asemenea norme inclusiv în materia 
controlului administrativ jurisdicţional, care este extrem de 
complexă și de semnifi cativă la ora actuală.

Consider că acest cod ar trebui să sistematizeze și 
Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 2002 care privește 
soluţionarea petiţiilor, pentru că este o zonă de procedură 
administrativă clară, alături de normele privind accesul la 
informaţiile de interes public, care vor fi  însoţite de normele 
privind transparenţa în administraţia publică.

Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă și normele 
privind aprobarea tacită, care trebuie să își regăsească locul în 
acest cod de procedură administrativă.
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Efortul de sistematizare al acestor acte normative ar da 
o mai mare consistenţă ideii de „acte normative puse în 
slujba cetăţeanului”, pentru că ele nu sunt doar în favoarea 
instituţiilor publice, ci a fi ecăruia dintre noi.
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Relevanţa articolului 6 al Convenţiei Europene 
pentru Drepturile Omului în materia procedurii 

administrative

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA
Facultatea de Drept 

Universitatea de Vest din Timișoara

Relativ la regimul juridic al revocării actelor administrative, 
să avem în vedere art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554 din 2004: 
„autoritatea publică emitentă a unui act administrativ poate 
solicita instanţei anularea respectivului act dacă actul nu mai 
poate fi  revocat pentru că a intrat în circuitul civil și a produs 
efectele pentru care a fost emis”. Circuitul civil – potrivit 
Codului civil – nu e populat niciodată de acte administrative, 
ci de bunuri. Consider că este cazul ca regimul juridic general 
al actului administrativ, în special al acelora cu caracter 
individual, să fi e clarifi cat pe calea acestui cod de procedură 
administrativă, pentru că menţinerea neclarităţilor conduce la 
vulnerabilizarea stabilităţii raporturilor juridice, predictibilităţii 
acţiunii administrative, pune în discuţie teoria drepturilor 
câștigate etc.

Am dorit să reflectez la posibila incidenţă a art. 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în materia 
procedurilor administrative necontencioase. Abordările 
tradiţionale spun că art. 6 din C.E.D.O. se aplică în exclusivitate 
procedurilor gestionate de instanţele judecătorești – în orice 
caz acele instanţe care aparţin clar puterii judiciare – și că 
dispoziţiile acestui art. 6, preluat într-o altă formă în art. 47 
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din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene nu 
au ca obiect procedurile administrative cu sau fără caracter 
jurisdicţional.

Totuși C.E.D.O., iar mai apoi Consiliul de Stat al Franţei, 
și – oarecum surprinzător – Curtea de Casaţie a Franţei au 
îmbrăţișat poziţii nuanţate. Au pornit de la ideea că art. 6 
nu se aplică procedurilor administrative, dar mai apoi într-o 
serie de decizii pe care le-a pronunţat pe speţe diverse 
au considerat că în situaţia în care o autoritate publică 
administrativă este chemată să ia măsuri care vor duce la 
restrângerea unor drepturi sau libertăţi, or să aplice sancţiuni 
care pot avea și un caracter penal – cu observaţia că în 
Franţa materia contravenţională se găsește în zona dreptului 
penal, abordarea e aceeași la nivel european – atunci aceste 
proceduri administrative ar trebui să fi e infl uenţate de rigorile 
instituite de art. 6 din C.E.D.O.: un proces echitabil; instanţă – 
desigur în sens extrem de larg – imparţială; iar desfăşurarea 
procedurii să se realizeze într-un termen rezonabil.

Am analizat pe scurt anumite dispoziţii din dreptul 
românesc.

Pentru început, Agenţia Naţională de Integritate oferă un 
exemplu interesant: atunci când inspectorul de integritate 
ajunge în posesia unor date în baza cărora suspicionează în 
privinţa unei persoane date că ar fi  ajuns printr-o stare de 
incompatibilitate sau printr-o stare de confl ict de interese 
la un moment dat, el cere un punct de vedere celui vizat. 
În felul acesta se asigură, oarecum, caracterul echitabil al 
procedurii, pentru că evident inspectorul de integritate nu se 
comportă nici ca judecător al puterii judiciare, și nici ca organ 
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administrativ jurisdicţional, fi ind foarte departe de defi niţiile 
așezate prin art. 6 al C.E.D.O. sau prin art. 2 alin. (1) lit. e) din 
Legea nr. 544 din 204 a contenciosului administrativ.

Un alt exemplu în materie regăsim la Consiliul Concurenţei, 
care întocmește o notă, o trimite celui vizat pentru a da 
explicaţiile necesare, după care aplică sancţiunea pe cifra de 
afaceri. Din nou, se respectă un drept nu neapărat în mod 
explicit menţionat de art. 6 al C.E.D.O., dar sugerat: dreptul de 
a fi  ascultat, atunci când în urma unei proceduri administrative 
există șanse reale că un drept al tău să fi e eventual restrâns, 
ori atunci când urmează să ţi se aplice o sancţiune.

La fel se întâmplă în sfera fi scală, unde se întocmește un 
raport preliminar și există dreptul de a face observaţii sau de 
a ridica obiecţiuni.

Foarte cunoscut este exemplul procesului verbal prin care 
se constată săvârșirea unei contravenţii, de unde apoi apare 
sancţionarea contravenţională.

Un ultim exemplu ar fi acela al Curţii de Conturi, care, 
în opinia noastră, gestionează una dintre cele mai puţin 
transparente proceduri – iar prin consecinţe una dintre cele 
mai vătămătoare. Astfel, Curtea de Conturi întocmește un 
raport de control, în baza căruia emite decizia. În momentul 
în care a terminat forma preliminară a raportului, o trimite 
entităţii auditate pentru a da explicaţii, pentru a formula un 
punct de vedere, dar niciodată în această etapă persoanele 
fizice asupra cărora urmează eventual să fie angajată 
răspunderea patrimonială nu vor fi întrebate. Mai mult 
decât atât, după ce decizia Curţii de Conturi este instituită 
și în cuprinsul ei se face directă trimitere la identitatea unor 
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persoane fizice eventual culpabile sau vinovate de niște 
atingeri aduse patrimoniului public ori a unor bugete publice, 
decizia respectivă nu poate fi  atacată de respectivele persoane 
decât cel mult pe calea unei excepţii de nelegalitate și cu 
foarte multă străduinţa pe calea unei acţiuni directe în baza 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 554 din 2004, care se referă la 
ipoteza actului administrativ adresat altui subiect. Dar până 
nu se emite decizia, nici funcţionarul X, nici lucrătorul Y 
nu este întrebat; procedura este total netransparentă, deși în 
cadrul procesului și despre situaţia juridică a acestor persoane 
se discută. Urmează ca instituţia publică auditată să treacă 
la angajarea răspunderii, prin ulterioară emitere a unui act 
administrativ de atragere a răspunderii civile, dacă e funcţionar 
public, sau prin promovarea unei acţiuni de răspundere 
patrimonială dacă este vorba de un angajat contractual.

Acestea ar fi  câteva exemple de autorităţi la care observăm 
– sau după caz nu observăm – să spunem, elemente punctuale 
care ţin de rigorile art. 6 din CEDO.

În jurisprudenţa Curţii Europene am constatat existenţa 
mai multor decizii, dintre care cea mai importantă a fost cauza 
Van Lebel și Meyer contra Belgia, în care s-a spus că art. 6 deși 
face vorbire despre instanţă, nu trebuie neapărat să ne gândim 
neapărat la un tribunal/instanţă în sensul puterii judecătorești, 
deoarece s-ar putea să fie vorba și de o autoritate publică 
administrativă ce operează o procedura administrativă, nu 
neapărat jurisdicţionala, dar care este marcată de elemente de 
jurisdicţionalitate. Concret, este recomandabil să fi e audiată 
partea în privinţa căreia urmează să fi e luată o anumită măsură, 
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să o întrebăm dacă are și probe în susţinerea punctului de 
vedere cu privire la situaţia pe cale a i se imputa ş.a.m.d.

De asemenea, există și alte decizii: Fischer contra Austria, 
Graniger contra Austria, Telle contra Finlanda, alte decizii au 
fost pronunţate contra Franţei și Elveţiei, în care s-a abordat 
mai puţin ortodox finalitatea art. 6, deoarece C.E.D.O. 
a conferit noţiunii de instanţă un sens extrem de generos și 
a determinat practic o aplicare a art. 6 și unor autorităţi ale 
administraţiei publice fără caracter jurisdicţional, dar care 
prin activitatea lor urmau să ia măsuri de sancţionare sau să 
restrângă drepturile unor particulari.

În opoziţie cu jurisprudenţa C.E.D.O. care s-a dovedit a 
fi  revoluţionară, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost 
destul de prudentă, atunci când a avut prilejul să analizeze 
fi nalitatea art. 47. Despre C.J.U.E. foarte mulţi critici spun că ar 
cultiva defi citul democratic, spre deosebire de C.E.D.O. – care 
s-a dovedit a fi  ceva mai deschisă și a oferit o interpretare 
a art. 6 care nu poate decât să îmbunătăţească calitatea 
procedurilor administrative necontencioase, deci fără 
caracter jurisdicţional. Până la urmă C.E.D.O. spune că un 
act administrativ – fi e el și particular – prin care se aplică o 
sancţiune sau prin care urmează să fi e restrânse exercitarea 
unor drepturi este nu numai de interes public, ci și de interes 
general, pentru că are ca fi nalitate aplicarea legii.

Adaug că au apărut relativ recent trei lucrări majore pe 
soft low în drept administrativ, una în Spania, una în Franţa 
– care se pare că a fost extraordinar de bine primită – și un 
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raport al Consiliului de Stat. Există o largă aprobare: acesta ar fi  
viitorul a dreptului, mai puţin constrângător, care să guverneze 
o administraţie publică transparentă, doar că pentru realizarea 
acestui deziderat există unanimitatea îndeplinirii condiţiei majore 
a existenţei unor agenţi ai administraţiei foarte bine pregătiţi, 
respectiv lipsiţi de presiunea unor diverse tipuri de frică.

În România însă mai sunt probleme, deoarece am văzut – în 
calitate de avocat – dosare penale instrumentate de DNA care 
au plecat de la aplicarea unui ghid orientativ sau ghid practic 
ori ghid de bune practici, deoarece procurorul a întrebat 
dacă ghidul se bucură de o încadrare formal juridică, printr-o 
hotărâre de guvern, sau printr-un ordin ministerial?
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Procedura la nivelul Guvernului pentru elaborarea 
și avizarea proiectelor de acte normative

Conf. univ. dr. Benonica VASILESCU
Facultatea de Știinţe Juridice și Administrative 

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București

Elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării 
de către Guvern se realizează potrivit unor proceduri stabilite 
prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 
din 20091.

Potrivit acestui Regulament, au dreptul să iniţieze 
proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte 
normative, conform atribuţiilor și domeniului lor de activitate, 
următoarele autorităţi publice: a) ministerele și celelalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
aflate în subordinea Guvernului, precum și autorităţile 
administrative autonome; b) organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale afl ate în subordinea sau în 
coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine 
sau coordonare se află; c) prefecţii, consiliile judeţene, 
Consiliul General al Municipiului București, prin ministerul de 
resort.

1 Hotărârea Guvernului nr. 561 din 2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 
acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 
publicată în M. Of. nr. 319 din 14 mai 2009.
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Lucrarea prezintă numai etapele privind elaborarea, 
avizarea și adoptarea proiectelor de acte normative la nivelul 
Guvernului, nu și celelalte aspecte care sunt reglementate 
prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 
din 2009.

Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă 
şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei, cu 
dispoziţiile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative1, ale Legii
nr. 90 din 2001 privind organizarea și funcţionarea Guvernului 
României și a ministerelor2, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361 
din 2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi 
motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 
Guvernului3, cu principiile ordinii de drept, precum şi 
cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 561 din 2009.

Actele normative cu impact asupra domeniilor social, 
economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat 
sau asupra legislaţiei în vigoare se elaborează pe baza unor 
documente de politici publice4 aprobate de Parlament sau 
Guvern.

1 Legea nr. 24 din 2000 republicată în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010, 
cu modifi cările și completările ulterioare.

2 Legea nr. 90 din 2001 publicată în M. Of. nr. 164 din 2 aprilie 2001, 
cu modifi cările și completările ulterioare.

3 Hotărârea Guvernului nr. 1.361 din 2006 publicată în M. Of. nr. 843 din 
12 octombrie 2006, cu modifi cările și completările ulterioare.

4 Potrivit art. 3 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 561 din 2009, documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie 
prin intermediul cărora sunt identifi cate posibilele soluţii pentru rezolvarea 
problemelor de politici publice, care includ şi informaţii cu privire la evaluarea 
impactului, măsurile de monitorizare, evaluare şi implementare a soluţiilor 
identifi cate. Documentele de politici publice sunt: strategia, planul și propunerea 
de politici publice.
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Elaborarea formei iniţiale a proiectului de act normativ 
este de competenţa autorităţilor publice care au calitatea de 
iniţiator. Proiectul astfel formulat trebuie supus concomitent 
atât consultării publice, în condiţiile Legii nr. 52 din 2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică1, cât 
și consultării preliminare cu partenerii sociali și consultării 
preliminare cu structurile asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale.

Forma iniţială a proiectului de act normativ este supusă 
și consultării preliminare interinstituţionale, prin afișarea 
proiectului de act normativ pe site-ul iniţiatorului. Proiectul 
de act normativ este transmis concomitent de către iniţiator și 
Secretariatului General al Guvernului care îl va afi șa, de îndată, 
pe site-ul propriu.

Proiectele de acte normative cu impact asupra domeniilor 
social, economic și de mediu, asupra bugetului general 
consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare sunt supuse 
consultării însoţite de instrumentele de prezentare și 
motivare, precum și de documentul de politică publică 
aferent2, elaborate în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative.

Desfășurarea întregului proces de consultare – atât cu 
cetăţenii, cu asociaţiile legal constituite, cât și consultarea 
preliminară interinstituţională – cade în sarcina exclusivă a 
iniţiatorului.

1 Legea nr. 52 din 2003 republicată în M. Of. nr. 749 din 3 decembrie 2013.
2 Proiectele de hotărâre a Guvernului care nu au impact asupra domeniilor 

social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra 
legislaţiei în vigoare, sunt supuse consultării însoţite doar de instrumentele de 
prezentare şi motivare.
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În faza consultării preliminare inter-instituţionale, pentru 
fi ecare proiect de act normativ, precum și pentru structura și 
conţinutul instrumentului de prezentare și motivare aferent, 
autorităţile publice prezintă iniţiatorului un punct de vedere 
în scris, care constă în observaţii și propuneri referitoare la 
aspectele de fond din aria proprie de competenţă.

La finalizarea procedurii de elaborare şi consultare, 
autoritatea publică iniţiatoare are obligaţia de a transmite 
Secretariatului General al Guvernului, în vederea înregistrării, 
proiectele de acte normative însuşite, prin semnare, de 
către conducătorul autorităţii publice iniţiatoare, împreună 
cu o adresă de înaintare, care va fi  însoţită de următoarele 
documente, după caz: a) proiectul de document de politică 
publică sau proiectul de act normativ; b) instrumentul de 
prezentare şi motivare; c) tabelul de concordanţă între actul 
juridic european propus să fi e transpus şi proiectul de act 
normativ naţional care îl transpune; d) tabelul comparativ 
cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea 
propusă, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin 
modifi cări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare.

Autoritatea publică iniţiatoare transmite proiectele de 
acte normative și instituţiilor ce urmează să le avizeze. Pentru 
o evidenţă clară a proiectelor de acte normative transmise 
spre avizare, la nivelul fi ecărei autorităţi publice se constituie 
o structură unică, cu atribuţii de primire şi înregistrare a 
proiectelor supuse avizării, precum şi de comunicare a tuturor 
datelor necesare pentru urmărirea procesului de avizare. Din 
cadrul acestei structuri este desemnată o singură persoană, 
care are dreptul la semnătură electronică, având ca atribuţie 
principală gestionarea tuturor activităţilor legate de procedura 
de elaborare şi avizare a proiectelor de acte normative.



55

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ NECONTENCIOASĂ

Instituţiile publice avizatoare trebuie să transmită 
iniţiatorului proiectul de act normativ avizat, în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la 
structura unică din cadrul instituţiei avizatoare.

În finalul acestei etape, proiectele de acte normative 
se transmit Ministerului Justiţiei, în original, numai după 
obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate în 
aplicare. Ministerul Justiţiei avizează proiectele exclusiv din 
punctul de vedere al legalităţii, încheind operaţiunile din etapa 
de avizare.

În urma analizării proiectelor, în cadrul termenelor legale 
pentru avizare autorităţile publice cărora le-a fost solicitat 
avizul pot transmite iniţiatorului proiectul: a) avizat favorabil, 
fără observaţii; b) avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri; 
c) avizat negativ, caz în care se va preciza în instrumentul de 
prezentare şi motivare „Aviz negativ”, precum şi motivarea 
emiterii acestuia.

Depăşirea termenelor pentru avizare reprezintă aviz tacit, 
fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi de către iniţiator. În 
situaţia în care proiectul a fost avizat cu observaţii şi propuneri 
sau avizat negativ, iniţiatorul va întocmi o notă justifi cativă, 
care va cuprinde modalitatea de însuşire sau, după caz, 
argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi 
propunerilor. O copie a notei justifi cative se transmite de 
către iniţiator instituţiei care a avizat proiectul cu observaţii 
sau negativ.

După fi nalizarea procesului de avizare inter-ministerială 
a proiectului de act normativ, forma fi nală – însoţită, dacă 
este cazul, de observaţiile instituţiilor avizatoare şi de nota 
justifi cativă privind nepreluarea acestora – se transmite, prin 
grija iniţiatorilor, Curţii de Conturi a României, Consiliului 
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Concurenţei, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliului 
Economic şi Social şi/sau Consiliului Superior al Magistraturii, 
după caz, în vederea obţinerii avizelor, dacă obţinerea acestora 
este obligatorie, conform dispoziţiilor legale.

După obţinerea avizelor autorităţilor publice sus-menţionate, 
iniţiatorul va transmite Secretariatului General al Guvernului, 
în original, forma fi nală a proiectului de act normativ, însoţit 
de eventualele observaţii şi propuneri ale tuturor instituţiilor 
avizatoare, precum şi de nota justifi cativă privind însuşirea sau 
neînsuşirea acestora, dacă este cazul. Pentru toate proiectele 
de acte normative astfel primite, Secretariatul General al 
Guvernului solicită, de îndată, avizul Consiliului Legislativ1.

Potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 73 din 1993 pentru 
înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ2, 
avizul va fi dat înăuntrul termenului solicitat de Guvern, 
care nu poate fi  mai mic de 10 zile în cazul proiectelor cu 
procedură obişnuită şi de 2 zile în cazul celor cu procedură 
de urgenţă. Pentru ordonanţele prevăzute de art. 115 alin. (4) 
din Constituţie, respectiv ordonanţele de urgenţă, termenul 
este de 24 de ore.

Avizul Consiliului Legislativ este consultativ şi are ca obiect:

a)  concordanţa reglementării propuse cu Constituţia, 
cu legile-cadru în domeniu, cu reglementările Uniunii 
Europene şi cu actele internaţionale la care România 
este parte, iar în cazul proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative, natura legii şi care este prima 
Cameră ce urmează a fi  sesizată;

1 Potrivit art. 79 din Constituţie, Consiliul Legislativ este organ consultativ 
de specialitate al Parlamentului care avizează proiectele de acte normative și 
ţine evidenţa ofi cială a legislaţiei.

2 Legea nr. 73 din 1993 republicată în M. Of. nr. 1.122 din 29 noiembrie 
2004, cu modifi cările și completările ulterioare.
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b)  asigurarea corectitudinii şi clarităţii exprimării juridice, 
înlăturarea contradicţiilor sau necorelărilor din cuprinsul 
proiectului de act normativ, asigurarea caracterului 
complet al prevederilor sale, respectarea normelor de 
tehnică legislativă, precum şi a limbajului normativ;

c)  prezentarea implicaţiilor noii reglementări asupra 
legislaţiei în vigoare, prin identificarea dispoziţiilor 
legale care, având acelaşi obiect de reglementare, 
urmează să fie abrogate, modificate sau unificate, 
precum şi prin evitarea reglementării unor aspecte 
identice în acte normative diferite.

Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ 
se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului 
Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la 
modul în care sunt realizate cerinţele sus-menţionate.

Secretariatul General al Guvernului verifi că, la rândul lui, 
îndeplinirea condiţiilor de formă ale fi ecărui proiect de act 
normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr. 24/2000 și, în cazul în care constată 
nerespectarea cerinţelor de formă, întocmeşte o notă 
cuprinzând observaţii şi propuneri, pe care o supune atenţiei 
iniţiatorului.

Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului 
nota astfel întocmită, precum și avizul Consiliului Legislativ, 
care are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface 
proiectul de act normativ. Dacă iniţiatorul nu acceptă total 
sau parţial observaţiile şi propunerile formulate în respectivele 
documente, acesta va întocmi o notă justifi cativă cuprinzând 
argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi 
propunerilor respective.
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Proiectul de act normativ astfel finalizat este transmis 
Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport 
hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier 
electronic certifi cat, în vederea includerii în agenda reuniunii 
de lucru pregătitoare.

Proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt avizate, în prealabil, 
de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din 
punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora, în sensul 
motivării situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate 
fi  amânată, precum şi a prezentării consecinţelor neadoptării 
proiectului de act normativ în regim de urgenţă.

La primirea avizului de oportunitate din partea 
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, iniţiatorul 
transmite proiectul Secretariatului General al Guvernului şi 
demarează procedura de avizare, în termenele stabilite prin 
regulament. După obţinerea tuturor avizelor, ordonanţele de 
urgenţă vor fi  prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare, 
iar apoi vor fi  incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.

În cazul în care avizul Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul este negativ, proiectul de ordonanţă de urgenţă 
va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege şi va fi 
promovat ca atare, cu respectarea tuturor procedurilor. Dacă 
autoritatea care a elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă 
susţine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după 
obţinerea avizului nefavorabil din partea Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul, proiectul, însoţit de o notă 
explicativă privind motivele neacceptării avizului nefavorabil, 
se înscrie pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului în care 
se va adopta o hotărâre fi nală. Avizul de oportunitate este 
valabil pentru o perioadă de 20 de zile calendaristice de la 
data emiterii.
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Proiectele de ordonanţe elaborate în temeiul legilor de 
abilitare a Guvernului, adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din 
Constituţie, sunt avizate și ele de către Departamentul pentru 
Relaţia cu Parlamentul, urmărindu-se încadrarea acestora în 
domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe.

La primirea avizului de oportunitate din partea Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul, iniţiatorul transmite proiectul 
Secretariatului General al Guvernului și demarează procedura 
de avizare, în termenele stabilite prin regulament, astfel cum se 
procedează și în cazul ordonanţelor de urgenţă.

În cazul în care avizul Departamentului pentru Relaţia 
cu Parlamentul este favorabil cu amendamente, iniţiatorii 
vor transmite proiectele spre avizare numai după refacerea 
acestora conform avizului. În situaţia în care avizul este 
nefavorabil, proiectul va putea fi refăcut sub forma unui 
proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu respectarea 
tuturor procedurilor.

Proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul unei legi de 
abilitare a Guvernului nu pot fi  incluse pe agenda de lucru a 
Guvernului fără avizul favorabil al Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul. Avizul este valabil numai pe perioada 
de abilitare prevăzută în legea de abilitare a Guvernului în 
temeiul căreia se elaborează respectivul proiect de ordonanţă.

Reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului are 
loc săptămânal și este organizată de Secretariatul General al 
Guvernului, fi ind condusă de secretarul general al Guvernului 
sau, după caz, de secretarul general adjunct, iar în lipsa 
acestora, de un reprezentant desemnat în acest scop. La 
reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului participă 
reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai 
Secretariatului General al Guvernului, ai viceprim-ministrului, 
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miniştrilor, miniştrilor de stat, miniştrilor-delegaţi cu 
însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, precum şi 
consilieri de stat ai primului-ministru, denumiţi membri 
permanenţi. Au calitatea de membri permanenţi şi 
reprezentanţii structurilor organizatorice din cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului ai căror conducători nu sunt membri 
ai Guvernului. Secretarul general al Guvernului poate invita la 
reuniunea de lucru pregătitoare şi alte persoane.

Agenda reuniunii de lucru pregătitoare1 este elaborată 
de Secretariatul General al Guvernului şi se aprobă de către 
secretarul general al Guvernului. Agenda reuniunii de lucru 
pregătitoare, împreună cu actele incluse în aceasta, este 
transmisă de către Secretariatul General al Guvernului 
membrilor permanenţi şi participanţilor, cu cel puţin 24 de 
ore înainte de reuniunea pregătitoare.

După desfășurarea reuniunii de lucru pregătitoare, are 
loc ședinţa Guvernului. Primul-ministru stabileşte data, ora 

1 Potrivit art. 37 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 561 din 2009, Agenda reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului 
cuprinde: a) proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului cuprinzând lista 
proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice 
avizate şi a altor documente; b) lista proiectelor de acte normative şi alte 
documente transmise la Secretariatul General al Guvernului şi neincluse în 
proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului, inclusiv proiectele de acte 
normative avizate negativ din punctul de vedere al legalităţii de Ministerul 
Justiţiei; c) lista proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente 
de politici publice pentru care s-a demarat procedura de avizare cuprinzând 
menţionarea datei expirării termenelor de avizare, instituţiile avizatoare 
şi observaţiile privind îndeplinirea condiţiilor de formă; d) lista proiectelor 
de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice supuse 
procedurilor de transparenţă decizională; e) lista proiectelor de acte normative 
adoptate de Guvern şi nefi nalizate, precum şi a proiectelor de documente de 
politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modifi cărilor aprobate 
de Guvern; f) alte aspecte, inclusiv informarea privind sarcinile încredinţate 
în şedinţa Guvernului ministerelor şi altor autorităţi publice sau rezultate din 
acte normative.



61

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ NECONTENCIOASĂ

şi locul desfăşurării şedinţei Guvernului pe care o conduce. 
Proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului este 
întocmit de Secretariatul General al Guvernului şi prezentat 
spre aprobare primului-ministru. Agenda de lucru a şedinţei 
Guvernului se comunică de către Secretariatul General al 
Guvernului, împreună cu proiectele de documente de politici 
publice, proiectele de acte normative sau alte documente, 
precum şi documentele însoţitoare respective, tuturor 
membrilor Guvernului, conducătorilor altor autorităţi publice 
interesate, precum şi altor participanţi la şedinţa Guvernului, 
cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua şedinţei.

Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora, 
iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea 
sau amânarea proiectelor de documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative sau a altor documente afl ate 
pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.

În cazuri excepţionale, primul-ministru poate aproba ca pe 
durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fi e luate în discuţie 
şi proiecte de documente de politici publice, proiecte de 
acte normative sau alte documente neînscrise pe agenda de 
lucru, dacă acestea reclamă o decizie urgentă a Guvernului. 
În cazul acestor chestiuni urgente, iniţiatorul are obligaţia să 
îşi însuşească observaţiile şi propunerile cu privire la forma 
şi legalitatea acestor proiecte cuprinse în avizul Consiliului 
Legislativ și în nota întocmită de Secretariatul General al 
Guvernului cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă și 
respectarea normelor de tehnică legislativă.

Decizia Guvernului cu privire la fi ecare proiect de document 
de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, 
luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată 
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prin anunţul primului-ministru privind adoptarea/aprobarea, 
amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.

Discuţiile din cadrul ședinţei Guvernului, hotărârile luate, 
punctele de vedere, persoanele care au luat cuvântul, sarcinile 
şi termenele de implementare a sarcinilor sunt refl ectate în 
stenograma şedinţei Guvernului, care se întocmeşte prin grija 
Secretariatului General al Guvernului şi se certifi că de către 
secretarul general al Guvernului.

După adoptare, Secretariatul General al Guvernului 
finalizează proiectul de act normativ prin operarea 
observaţiilor de tehnică legislativă. Dacă proiectul de act 
normativ este aprobat cu modificări de formă în şedinţa 
Guvernului, iniţiatorul are obligaţia să îl modifice şi să îl 
transmită Secretariatului General al Guvernului.

Dacă însă iniţiatorul nu operează modifi cările aprobate 
de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod 
obligatoriu pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare în 
vederea modifi cării sau retragerii acestuia.

Precizăm că proiectele de acte normative cărora li s-au 
adus modifi cări de fond ca urmare a discutării şi adoptării lor 
în şedinţa Guvernului vor fi  supuse unei noi avizări a Consiliului 
Legislativ, a Curţii de Conturi a României, a Consiliului 
Concurenţei, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a 
Consiliului Economic şi Social şi/sau a Consiliului Superior al 
Magistraturii, după caz. În situaţia în care, ca urmare a noii 
avizări de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor 
modifi cări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul 
de act normativ va fi  repus în mod obligatoriu pe agenda de 
lucru a şedinţei Guvernului.

În toate cazurile, dacă ulterior adoptării, iniţiatorul solicită 
operarea altor modifi cări, care nu au fost aprobate de Guvern, 
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Secretariatul General al Guvernului are obligaţia să repună 
respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.

După reformularea proiectelor de acte normative, potrivit 
procedurilor prevăzute de regulament, iniţiatorul are obligaţia 
de a le transmite Secretariatului General al Guvernului atât 
pe suport hârtie, în copie certifi cată, cât şi pe e-mail, în fi şier 
electronic certifi cat.

După şedinţa Guvernului, Secretariatul General al 
Guvernului va proceda la:

– defi nitivarea actului normativ adoptat;

– prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, 
în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia 
punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. 
Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern 
este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la 
data semnării acestuia de către primul-ministru;

– numerotarea actelor normative în cadrul anului 
calendaristic; actele Guvernului vor purta data şedinţei 
Guvernului în care acestea au fost adoptate;

– transmiterea la Senat ori, după caz, la Camera 
Deputaţilor a proiectelor de legi, a ordonanţelor şi a 
ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, în funcţie de 
competenţa primei Camere sesizate;

– trimiterea hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului 
adoptate în vederea publicării1 acestora în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I;

1 Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului şi/sau anexele 
acestora care intră sub incidenţa art. 108 alin. (4) ultima teză din Constituţie 
sau a a Legii nr. 182 din 2002 privind protecţia informaţiilor clasifi cate, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, hotărâri şi/sau anexe care se trimit 
numai instituţiilor interesate.
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– publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare pe 
pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi 
formele succesive ale proiectelor de acte normative, originalul 
actului normativ adoptat, precum şi documentele de politici 
publice se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, 
astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de 
elaborare a actului normativ respectiv.

Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 
2009 cuprinde și dispoziţii privind deciziile primului-ministru, 
privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative 
emise de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum 
şi de prefecţi, privind Monitorizarea sarcinilor încredinţate 
autorităţilor publice de către Guvern, privind republicarea şi 
rectifi carea actelor normative adoptate de Guvern, precum și 
dispoziţii privind plângerile prealabile formulate împotriva unui 
act al Guvernului sau a unei decizii a primului-ministru.

Respectarea procedurii reglementate prin regulamentul 
sus-menţionat este obligatorie pentru toate autorităţile și 
instituţiile publice care au calitatea de iniţiator sau avizator 
și permite cunoașterea tuturor etapelor parcurse de un proiect 
de politici publice, de un proiect de act normativ sau de alt 
document adoptat la nivelul Guvernului.
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Aspecte privind modifi carea, desfi inţarea şi 
nulitatea actului administrativ-fi scal în lumina 

Noului Cod de procedură fi scală

Lect. univ. dr. Octavia Maria CILIBIU
Facultatea de Ştiinţe Juridice 

Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu

Introducere

Noul Cod de procedură fi scală, adoptat prin Legea nr. 207 
din 20151, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, reglementează la 
articolele 49–51 modifi carea, desfi inţarea şi nulitatea actului 
administrativ-fi scal2. În doctrină exisă o întreagă polemică, 
întemeiată am spune noi, cu privire la modul criticabil, 
„telegrafi c”3, prin care legiuitorul a înţeles să se raporteze la 
aceste noţiuni în vechea reglementare4. Noua reglementare, 
în unele cazuri, după cum vom vedea, nu a reuşit să clarifi ce 
aceste noţiuni, adâncind tot mai mult ambiguitatea şi 
superfi cialitatea prin care le-a tratat sau dispersat în diverse 

1 Publicată în M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015.
2 În literatura de specialitate, actul administrativ a fost defi nit ca fi ind, 

„o manifestare de voinţă făcută în scopul naşterii, modifi cării sau stingerii raporturilor 
juridice, a cărei realizare este garantată prin forţa de constrângere a statului” – 
E. Bălan, Instituţii de drept public, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 112, iar actul 
administrativ fi scal este o specie a actului administrativ. Noul Cod de procedură 
fi scală defi neşte actul administrativ-fi scal ca fi ind actul emis de organul fi scal în 
exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, 
pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă 
de cel căruia îi este adresat – art. 1 pct. 1 Noul C. pr. fi sc.

3 A. Fanu-Moca, Contenciosul fi scal, ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, 
p. 141.

4 Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 2003 privind Codul de procedură fi scală, 
abrogată prin Legea nr. 207 din 2015.
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articole ale legii sau făcând trimitere la alte acte normative, 
neglijând ocazia de a pune în ordine şi de a corecta scăpările 
legislative atât de criticate de doctrină. În cele ce urmează 
vom analiza modurile prin care legiuitorul a arătat ca actul 
administrativ fiscal încetează, se modifică, este lovit de 
nulitate şi efectele pe care aceasta le produce asupra sa, 
dată fi ind natura şi regimul său juridic de act administrativ 
de autoritate.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (2) Noul C. pr. fi sc., anularea 
ori desfi inţarea totală sau parţială, cu titlu defi nitiv, potrivit 
legii, a actelor administrative fi scale prin care s-au stabilit 
creanţe fi scale principale atrage anularea, desfi inţarea sau 
modifi carea, totală sau parţială, atât a actelor administrative 
fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii 
aferente creanţelor fi scale principale individualizate în actele 
administrative fiscale anulate, desfiinţate ori modificate, 
cât şi a actelor administrative fiscale subsecvente emise 
în baza actelor administrative fiscale anulate, desfiinţate 
sau modificate, chiar dacă actele administrative fiscale 
prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele 
administrative fiscale subsecvente au rămas definitive în 
sistemul căilor administrative de atac sau judiciare ori nu au 
fost contestate. În acest caz, organul fi scal emitent, din ofi ciu 
sau la cererea contribuabilului/plătitorului, emite un nou 
act administrativ fi scal, prin care desfi inţează sau modifi că 
în mod corespunzător actele administrative fi scale prin care 
s-au stabilit creanţe fi scale accesorii sau actele administrative 
fi scale subsecvente.

Art. 50 Noul C. pr. fisc. enunţă în mod vag anularea, 
desfi inţarea sau modifi carea actului administrativ fi scal de 
către organul fiscal, conform reglementărilor în vigoare. 
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Critica1 referitoare la acest pasaj de lege se datorează 
„prevederilor telegrafi ce, de-a dreptul lapidare”2.

În opinia noastră, autorul legii nu a dat atenţie acestor critici, 
având în vedere că nu a produs modifi cări asupra acestui articol 
o dată cu introducerea noii legi. Reprezintă, de asemenea, 
o neatenţie regretabilă, neintroducerea în articolul 50 
Noul C. pr. fisc. a reglementărilor prevăzute de Normele 
metodologice3 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92 din 
2003 privind Codul de procedură fi scală, unde la pct. 46.1 se 
dispunea că „actele administrative fi scale se modifi că sau se 
desfi inţează în situaţii cum sunt:

a)  îndreptarea erorilor materiale potrivit art. 48 din Codul 
de procedură fi scală;

b)  constatarea nulităţii actului administrativ fi scal potrivit 
art. 46 din Cod de procedură fi scală;

c)  dovedirea titularului dreptului de proprietate potrivit 
art. 66 din Codul de procedură fi scală;

d)  desfi inţarea sau modifi carea deciziei de impunere sub 
rezerva verifi cării ulterioare potrivit art. 90 alin. (2) din 
Codul de procedură fi scală;

e)  anularea sau îndreptarea actului de executare ori a 
titlului executoriu contestat, ca urmare a soluţionării 
de către instanţa judecătorească a contestaţiei 
la executarea silită, potrivit art. 174 din Codul de 
procedură fi scală;

1 D. Dascălu, Tratat de contencios fi scal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, 
pp. 242-244.

2 A. Fanu-Moca, Contenciosul fi scal ..., op. cit., pp. 141-142.
3 Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92 din 2003 privind 
Codul de procedură fi scală, publicată în M. Of. nr. 651 din 20 iulie 2004; 
abrogată prin Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fi scală.
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f)  desfiinţarea, potrivit art. 216 alin. (3) din Codul 
de procedură fiscală, totală sau parţială, a actului 
administrativ atacat, ca urmare a soluţionării de către 
organul fi scal competent a contestaţiei formulate.

Cum bine a punctat şi doctrina1, opinie la care achiesăm, 
prin intermediul Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 92 din 2003 privind Codul de 
procedură fiscală, în enumerarea prezentată mai sus, am 
asistat la o enumerare limitativă a cazurilor în care actul 
administrativ încetează, este desfiinţat sau modificat. 
La această observaţie doctrinară am putea adăuga faptul 
că legiuitorul a omis să includă în această enumerare 
încetarea executării silite prin desfi inţarea titlului executoriu, 
reglementat de art. 148 alin. (4) lit. b) din vechiul Cod 
de procedură fiscală, care este la rândul său tot un act 
administrativ fi scal.

Nu considerăm că prin omiterea integrării acestor norme 
în art. 50 Noul C. pr. fisc. intitulat „anularea, desfiinţarea 
sau modificarea actului administrativ fiscal” legiuitorul 
a intenţionat să le lase în afara legii, din moment ce le 
regăsim disipate pe parcursul noului cod. Astfel, prevederile 
art. 53 din Noul Cod de procedură fiscală, referitoare la 
materia îndreptării erorilor materiale, reglementează faptul 
că organul fiscal poate modifica, în sensul corectării unor 
„greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele 
administrative fi scale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea 
actului administrativ fi scal”. Acest articol a fost preluat din 
vechea reglementare2 şi introdus în noua reglementare cu 
o modifi care, în sensul că a dispărut menţiunea din vechiul 
articol: îndreptarea erorilor materiale „nu se aplică actelor 

1 A. Fanu-Moca, Contenciosul fi scal ..., op. cit., p. 142.
2 Art. 48 alin. (3) Vechiul C. pr. fi sc.
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administrativ fi scale pentru care s-au exercitat căile de atac 
prevăzute de lege, iar soluţia este defi nitivă”1. Considerăm un 
fapt pozitiv eliminarea acestui alineat, din moment ce şi în 
doctrină2 s-a demonstrat că era un articol ce se putea chiar 
evita, fi ind bazat pe „prudenţa legiuitorului”3. De asemenea, nu 
au mai fost introduse nici pct. 47 din Normele metodologice 
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92 din 2003 privind 
Codul de procedură fi scală, unde se explica sensul avut în 
vedere de legiuitor asupra îndreptării erorilor materiale ale 
actului administrativ fi scal.

În cazul dovedirii titularului dreptului de proprietate în 
scopul impozitării, reglementată în art. 74 Noul C. pr. fi sc., 
în situaţia în care obligaţia fi scală este stabilită în sarcina 
titularului dreptului de proprietate încetează procedura 
de stabilire provizorie a obligaţiei fiscale şi evident actele 
administrativ fi scale întocmite până la momentul respectiv.

În situaţia desfi inţării sau modifi cării deciziei de impunere 
sub rezerva verifi cării ulterioare potrivit art. 94 alin. (2) Noul 
C. pr. fi sc. avem de-a face cu desfi inţarea sau modifi carea unui 
act administrativ fi scal la iniţiativa organului fi scal competent 
sau la solicitarea unui contribuabil/plătitor. Ca urmare a 
soluţionării de către instanţa judecătorească a contestaţiei 
la executarea silită, prin admiterea acesteia vom asista la 
anularea sau îndreptarea actului de executare ori a titlului 
executoriu contestat după cum reiese şi din art. 262 alin. (3)4 
intitulat „Judecarea contestaţiei”.

1 Art. 48 alin. (2) Vechiul C. pr. fi sc.
2 D. Dascălu, Tratat de contencios fi scal, ..., op. cit., p. 245, nota de subsol 694.
3 Ibidem.
4 Art. 262 alin. (3) Noul C. pr. fi sc.: Dacă admite contestaţia la executare, 

instanţa, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat 
sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseşi, anularea 
sau lămurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui 
îndeplinire a fost refuzată.
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În cazul în care organul fiscal competent soluţionează 
contestaţia depusă de un contribuabil/plătitor prin care se 
atacă un act administrativ fi scal vom avea de-a face din nou 
cu o desfi inţare, parţială sau totală, a actului administrativ 
fi scal astfel atacat1.

O altă situaţie care aduce în prim plan desfi inţarea unui act 
administrativ fi scal este cazul încetării executării silite2 prin 
desfi inţarea titlului executoriu, care este la rândul său un act 
administrativ fi scal3.

De asemenea, trebuie salutat demersul legiuitorului 
care a răspuns în mod pozitiv asupra criticilor doctrinare4 
referitoare la ambiguitatea fostului art. 46 – „Nulitatea actului 
administrativ fi scal” – prevăzut de vechiul Cod de procedură 
fi scală, care prevedea: „lipsa unuia dintre elementele actului 
administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi 
calitatea persoanei împuternicite a organului fi scal, numele 

1 Art. 279 alin. (3) Noul C. pr. fi sc.: Prin decizie se poate desfi inţa total sau 
parţial, actul administrativ atacat în situaţia în care din documentele existente 
la dosar şi în urma demersurilor întreprinse la organul fi scal emitent al actului 
atacat nu se poate stabili situaţia de fapt în cauza dedusă soluţionării prin 
raportare la temeiurile de drept invocate de organul emitent şi de contestator. 
În acest caz, organul emitent al actului desfi inţat urmează să încheie un nou 
act administrativ fi scal care trebuie să aibă în vedere strict considerentele 
deciziei de soluţionare a contestaţiei. Pentru un tip de creanţă fi scală şi pentru 
o perioadă supusă impozitării desfi inţarea actului administrativ fi scal se poate 
pronunţa o singură dată.

2 Art. 234 alin. (1) lit. b) Noul C. pr. fi sc.: Executarea silită încetează dacă: ... 
lit. b) a fost desfi inţat titlul executoriu.

3 Art. 226 alin. (2) Noul C. pr. fi sc.: În titlul executoriu emis, potrivit legii, 
de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanţele fi scale, 
principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în 
titluri de creanţă fi scală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum 
şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, 
constituie titluri executorii.

4 A. Fanu-Moca, Contenciosul fi scal ..., op. cit., pp. 138-141, D. Dascălu, 
Tratat de contencios fi scal, ... op. cit., pp. 242, 243.
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şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului 
actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite 
a organului fi scal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. (3)1, 
atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la 
cerere sau din ofi ciu”.

Se observă lejeritatea şi stângăcia avută la redactarea 
acestui articol, doctrina2 atrăgând atenţia asupra actelor care 
totuşi nu prevăd elementele de la art. 43 alin. (3) din vechiul 
Cod de procedură fi scală, din moment ce enumerarea s-a 
făcut în mod limitativ. De asemenea, o altă întrebare pe care 
o formulăm se referă la situaţia actelor administrativ-fi scale 
care sunt în alte situaţii de nulitate sau anulabilitate, altele 
decât cele prevăzute de art. 46 vechiul Cod de procedură 
fi scală. Din fericire, Noul Cod de procedură fi scală a venit cu 
lămuriri asupra acestor probleme ridicate de literatura de 
specialitate în art. 49 – „Nulitatea actului administrativ fi scal”.

Legiuitorul a reglementat în art. 49 din Noul Cod de 
procedură fi scală, în mod limitativ, trei situaţii în care actul 
administrativ fi scal este nul:

1 Art. 43 alin. (3) Vechiul C. pr. fi sc.: Actul administrativ fi scal emis în formă 
electronică cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia elementelor 
prevăzute la lit. h).

Art. 43 alin. (2) Vechiul C. pr. fi sc.: Actul administrativ fi scal emis pe 
suport hârtie cuprinde următoarele elemente: a) denumirea organului fi scal 
emitent; b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; 
c) datele de identifi care a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de 
contribuabil, după caz; d) obiectul actului administrativ fi scal; e) motivele de 
fapt; f) temeiul de drept; g) numele persoanelor împuternicite ale organului 
fi scal, potrivit legii; h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fi scal, 
potrivit legii, precum şi ştampila organului fi scal emitent; i) posibilitatea de a 
fi  contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fi scal la care se 
depune contestaţia; j) menţiuni privind audierea contribuabilului.

2 A. Fanu-Moca, Contenciosul fi scal ..., op. cit., pp. 138-141, D. Dascălu, 
Tratat de contencios fi scal, ... op. cit., pp. 242, 243.
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a)  este emis cu încălcarea prevederilor legale privind 
competenţa;

b)  nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare 
la numele, prenumele şi calitatea persoanei 
împuternicite a organului fi scal, numele şi prenumele 
ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului 
actului administrativ sau a semnăturii persoanei 
împuternicite a organului fi scal, cu excepţia prevăzută 
la art. 46 alin. (6)1, precum şi organul fi scal emitent;

c)  este afectat de o gravă şi evidentă eroare.”.

Înainte de a trece mai departe şi a analiza fi ecare situaţie 
în parte, trebuie făcută precizarea asupra felului nulităţii avute 
în vedere de legiuitor. Considerăm că în textul de mai sus, 
legiuitorul a enumerat limitativ cazurile de nulitate absolută 
ale actului administrativ fi scal, având în vedere că în literatura 
de specialitate, în materie civilă2, s-a demonstrat că „felul 
nulităţii (absolute sau relative) se stabileşte, în primul rând, 
ţinând cont de indicaţia legiuitorului. Astfel, în Noul Codul 
civil nulitatea absolută este desemnată fi e prin sintagma ca 
atare, fi e prin formula „constatarea nulităţii”, iar nulitatea 
relativă este desemnată, în afară de sintagma ca atare, prin 
formula „act anulabil”.

În ceea ce priveşte prima situaţie referitoare la nulitatea 
actelor emise cu încălcarea regulilor de competenţă, trebuie 

1 Art. 46 alin. (6) Noul C. pr. fi sc.: Actul administrativ fi scal emis în condiţiile 
alin. (2) şi tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil 
şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului 
fi scal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele 
legale aplicabile în materie.

2 G. Boroi, A.C. Anghelescu, Curs de drept civil, partea generală. Ediţia a 2-a 
revizuită şi adăugită conform Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, 
p. 243.
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menţionat faptul că în vechiul Cod de procedură fi scală nu 
era reglementată, dar decurgea în mod fi resc din principiul 
legalităţii, care trebuie să guverneze activitatea organelor 
administrativ fi scale1.

În cea de-a doua situaţie trebuie să facem o clarifi care 
asupra cazului de nulitate prevăzut de excepţia de la art. 46 
alin. (6), văzând că toate celelalte cazuri de nulitate absolută 
referitoare la „numele, prenumele şi calitatea persoanei 
împuternicite a organului fiscal2, numele şi prenumele ori 
denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului 
administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a 
organului fi scal, precum şi organul fi scal emitent”3 reprezintă 
condiţii de validitate ale actului administrativ fiscal ce se 
regăsesc în conţinutul actului administrativ fi scal emis pe 
suport de hârtie.

Art. 46 alin. (6) al Noului Cod de procedură fi scală prevede: 
„actul administrativ fi scal emis în condiţiile legii şi tipărit prin 
intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în 
cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite 
ale organului fi scal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, 
dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie”. Deci, 
legiuitorul l-a scos în afara cazurilor de nulitate absolută dat 
fi ind faptul că este un act administrativ fi scal valabil şi fără 
semnătura şi ştampila organului emitent, chiar dacă doctrina4 

1 D. Dascălu, Tratat de contencios fi scal, ... op. cit., p. 220.
2 Într-o speţă, Tribunalul Argeş, secţia civilă, prin sentinţa civilă nr. 148 din 

14 februarie 2011, a admis acţiunea prin care s-a constat nulitatea deciziei de 
impunere deoarece s-a constatat că în fi nalul acesteia, la rubrica „aprobat”, 
fi gurează menţiunea „Director coordonator adjunct” şi o semnătură, fără a fi  
indicat numele acestuia.

3 Art. 49 alin. (1) lit. b) Noul C. pr. fi sc.
4 O.M. Cilibiu, Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fi scal, 

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010. pp. 65-66.
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a opinat asupra acestui fapt ca fi ind în dezacord, însă autorul 
textului de lege l-a prevăzut expres ca pe o excepţie de la 
regulă.

Ca răspuns la punctele interogative din vechea 
reglementarea a Codului de procedură fiscală, legiuitorul 
a reglementat în art. 49 alin. (3) din N.C.P.C. că „actele 
administrative fi scale prin care sunt încălcate alte prevederi 
legale decât cele prevăzute la art. 49 alin. (1) sunt anulabile”. 
Considerăm că autorul textului de lege a prevăzut pentru 
această situaţie nulitatea relativă. „Nulitatea se poate constata 
de organul fi scal competent sau de organul de soluţionare a 
contestaţiei, la cerere sau din ofi ciu. În situaţia în care nulitatea 
se constată de organul fi scal competent, acesta emite o decizie 
ce se comunică contribuabilului/plătitorului”conform alin. (2) 
din acelaşi art. 49 din noul C. pr. fi sc.

În cea de-a treia situaţie, când actul administrativ fi scal 
este afectat de o gravă şi evidentă eroare, legiuitorul a venit 
cu lămuriri în acest sens, astfel că: „actul administrativ fi scal 
este afectat de o gravă şi evidentă eroare atunci când cauzele 
care au stat la baza emiterii acestuia sunt atât de viciate încât, 
dacă acestea ar fi  fost înlăturate anterior sau concomitent 
emiterii actului, ar fi  determinat neemiterea sa”1.

Credem că în această situaţie legiuitorul a avut în 
vedere erori grave şi evidente ce se referă la fondul actului 
administrativ fi scal şi care sunt incompatibile cu scopul şi 
condiţiile de validitate ale acestuia, din moment ce a făcut 
referire la „cauzele care au stat la baza emiterii acestuia” şi 
care dacă ar fi  înlăturate anterior sau concomitent emiterii 
actului administrativ fi scal, de către organul fi scal competent, 
ar conduce la neemiterea sa şi, implicit nerealizarea 

1 Art. 49 alin. (1) lit. c) Noul C. pr. fi sc.
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scopului, obiectivului urmărit de legiuitor prin emiterea 
de acte administrativ fi scale. Pe cale de consecinţă, autorul 
legii a statuat că în această situaţie intervine nulitatea actului 
administrativ fi scal în condiţiile prevăzute de art. 49 din Noul 
Cod de procedură fi scală, după cum am arătat în cele de mai sus.

Ca noutate legislativă, legiuitorul a introdus în Noul Cod 
de procedură fiscală, la art. 51, „efectele nulităţii actului 
administrativ fiscal”. În acest articol de lege legiuitorul 
reliefează că în urma anulării actului administrativ fiscal, 
organul fiscal competent, ori de câte ori este posibil, va 
emite un alt act administrativ fi scal pe care va trebui să îl 
comunice contribuabilului în baza principiului opozabilităţii 
actului administrativ fi scal1. În teza a doua a acestui articol, 
legiuitorul enumeră cazurile în care nu se mai poate emite un 
alt act administrativ fi scal:

a) s-a împlinit termenul de prescripţie prevăzut de lege;

b) viciile care au condus la anularea actului administrativ 
fi scal privesc fondul actului”.

Concluzii

În încheiere, considerăm oportun ca în cel mai scurt timp 
legiuitorul să adopte un nou set de Norme metodologice 
de aplicare a Noului Cod de procedură fi scală, prin care să 
completeze carenţele legislative evidenţiate în această lucrare, 

1 Art. 48 Noul C. pr. fi sc.: „Opozabilitatea actului administrativ fi scal”: 
Alin. (1): Actul administrativ fi scal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menţionată în 
actul administrativ comunicat, potrivit legii. Alin. (2): Actul administrativ fi scal 
care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/
plătitorului şi nu produce niciun efect juridic.



76

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

unde să includă şi un termen de prescripţie1 doar pentru 
cazurile în care nu se mai poate emite un alt act administrativ 
fi scal în situaţia în care s-a anulat cel anterior.

Studiul de faţă s-a vrut a fi un demers cu elemente de 
noutate, care să individualizeze punctele forte şi minusurile 
legislative, care nu au făcut altceva decât să sporească critica 
din partea doctrinei şi – cel mai important – să pună practica 
într-o situaţie de ambiguitate, rezolvată cu promptitudine de 
soluţiile literaturii de specialitate.

1 Facem referire la termenul de prescripţie menţionat la art. 51 alin. (2) lit. a) 
Noul C. pr. fi sc.
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Procedura administrativă necontencioasă 
specifi că vânzării-cumpărării de terenuri agricole 

în extravilan

Lector univ. dr. Codrin Dumitru MUNTEANU
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

Facultatea de Securitate și Apărare

Contencios vs. necontencios. 
Scurte consideraţii introductive

Formularea unor opinii privind perspectivele și evoluţiile, 
doctrinare sau legislative, naţionale ori europene, ale 
procedurii administrative necontencioase impune cu 
precădere identificarea modului prezent de reglementare 
precum și a discuţiilor contemporane existente pe marginea 
acestui domeniu. Nu în ultimul rând, sunt importante anumite 
clarifi cări terminologice și nu numai.

Procedura necontencioasă poate fi mai ușor definită și 
înţeleasă dacă în acest demers ne vom raporta la procedura 
contencioasă. Astfel, dacă procedura contencioasă reprezintă 
cumulul normelor procesuale după care sunt soluţionate litigii 
născute purtate între părţi cu interese contrare, procedura 
necontencioasă include un cumul de norme procedurale 
având ca fi nalitate rezolvarea unei cereri, al cărui obiect însă 
nu se materializează într-un interes potrivnic faţă de o terţă 
persoană.

Fără a insista în mod deosebit precizăm doar că, deși din 
cele două defi niţii de mai sus putem extrage caracteristici 
și criterii de diferenţiere între cauzele contencioase și/sau 
cauzele necontencioase, determinarea lor nu este întotdeauna 
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riguros exactă. O serie de măsuri și acte preparatorii judecării 
unor cauze, deși au aparenţa unei proceduri necontencioase, 
reprezintă acte de contencios și sunt incluse în ansamblul 
procedurii contencioase, deoarece se iau în cadrul general 
al soluţionării unui litigiu, la solicitarea unei persoane 
(reclamant) pentru realizarea unui interes, în contradictoriu 
cu cealaltă parte (pârât).

În prezent, o bună parte din procedurile necontencioase – 
altă dată afl ate în competenţa instanţelor de judecată, parte 
a dreptului procesual – au fost trecute, respectiv preluate, în 
competenţa unor alte organisme, autorităţi publice sau nu. 
Astfel, procedura succesorală necontencioasă a fost preluată 
de notarii publici, secţiile de carte funciară de pe lângă 
judecătorii și activitatea aferentă de publicitate imobiliară 
au fost transferate în competenţa Autorităţii Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.

Aflându-se în competenţa de soluţionare a instanţelor 
de judecată sau a unor organe administrative, după caz, 
procedura necontencioasă poate fi :

Procedură necontencioasă judiciară, al cărei domeniu de 
aplicare include „cererile pentru soluţionarea cărora este 
nevoie de intervenţia instanţei, fără însă a se urmări stabilirea 
unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum sunt cele 
privitoare la darea autorizaţiilor judecătorești sau la luarea unor 
măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare (...)1”;

Procedura administrativă necontencioasă, parte tradiţional 
specifică competenţelor organelor administrative, parte 
preluată de la instanţele de judecată în timp – așa cum am 
arătat mai sus – a fost defi nită de literatura de specialitate ca: 
„procedura urmată de autorităţile administraţiei publice atunci 

1 Art. 527 C. pr. civ.
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când emit acte administrative sau eliberează diferite certifi cate, 
avize, aprobări etc., în absenţa unui litigiu1”.

Desigur, în ce ne privește, suntem interesaţi în cadrul 
acestui studiu de procedura administrativă necontencioasă, 
procedură ce include: formalităţi procedurale anterioare 
emiterii/adoptării actului administrativ (avizul – facultativ, 
consultativ, conform; acordul – prealabil, concomitent, 
ulterior; rapoarte etc.), formalităţi procedurale concomitente 
emiterii/adoptării actului administrativ (cvorumul, majoritatea 
de vot – simplă, califi cată, absolută; motivarea, semnarea, 
contrasemnarea) și formalităţi procedurale ulterioare emiterii/
adoptării actului administrativ (comunicarea, publicarea, 
și, după caz, aprobarea și/sau confi rmarea).

Sesizată în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare2, 
de către orice persoană interesată, asupra nerespectării 
formalităţilor procedurale, instanţa de judecată, apreciind 
dacă neefectuarea uneia sau mai multe dintre aceste 
formalităţi este de natură să vicieze actul, poate să dispună 
anularea actului administrativ sau, după caz, să constate 
nulitatea absolută a acestuia.

În cadrul formalităţilor procedurale anterioare emiterii/
adoptării actului administrativ, o importanţă deosebită 
au căpătat formalităţile vizând transparenţa în activitatea 
administraţiei publice în general și în emiterea/adoptarea 
actului administrativ, în special. Deciziile administrative cu 
caracter normativ pot fi  adoptate numai după consultarea 

1 M. Lombard, Droit administratif, 3e edition, Editions Dalloz, Paris 1999, 
p. 187.

2 Publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
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celor administraţi1, principiul transparenţei în administraţia 
publică fi ind defi nitoriu pentru o administraţie modernă.

Nu în ultimul rând, în încheierea acestei secţiuni, vom 
preciza că doar actele administrative, pentru că sunt 
producătoare de efecte juridice, pot fi  atacate în contenciosul 
administrativ, dar nu și formalităţile procedurale și actele 
preparatorii. Asupra legalităţii acestora din urmă instanţa se 
poate pronunţa, însă, numai în cadrul unei acţiuni având ca 
obiect anularea actului administrativ fi nal.

Elemente ale procedurii administrative 
necontencioase specifi ce vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan

Scurt istoric al cauzei

În cadrul negocierilor purtate pentru aderarea României 
la U.E., materializate ulterior în Tratatul de Aderare, o 
problematică importantă a reprezentat-o liberalizarea vânzării 
terenurilor agricole către cetăţenii europeni și apatrizi cu 
domiciliul în Uniunea Europeană. Fără a intra în detalii critice, 
trebuie reţinut faptul includerii în Tratat a unei perioade 
de tranziţie de 7 ani, care a expirat la 1 ianuarie 2014, în 
care cetăţenii europeni și apatrizi cu domiciliul în Uniunea 
Europeană nu puteau dobândi teren agricol în România. Având 
în vederea expirarea acestei perioade, era absolut necesar – 
chiar dacă la momentul negocierii tratatului din nefericire 
nu s-a anticipat un cadru legal – să existe o reglementare 
în domeniu în primul rând pentru „asigurarea securităţii 
alimentare, protejarea intereselor naţionale și exploatarea 

1 A se vedea Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată în M. Of. nr. 749 din 3 decembrie 2013.
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resurselor naţionale, în concordanţă cu interesul naţional1”. Deși 
clamat ca scop în chiar articolul 1 al Legii nr. nr. 17 din 2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan și de modifi care a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică și 
privată a statului cu destinaţie agricolă și înfi inţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului2, ne îndoim – dat fi ind statisticile – de 
concordanţa dintre scopul definit la art. 1 lit. a) al legii și 
textul reglementar propriu-zis. Faptul că până la adoptare 
proiectul de lege a fost modifi cat de 9 ori iar, odată adoptat, 
a fost respins de la promulgare, forma fi nală adoptată fi ind 
cronologic a zecea variantă, vorbește de la sine.

Discuţia de fond a chestiunii și implicaţiile asupra 
securităţii naţionale fac însă subiectul unei alte cercetări. 
După cum am arătat în secţiunea anterioară, prezentul studiu 
interesează procedura administrativă necontencioasă, adică 
procedura vizând emiterea, adoptarea sau eliberarea unor 
acte administrative, certifi cate, avize etc., în lipsa unui litigiu. 
În această categorie de activitate a administraţiei publice, 
o relativă noutate este reprezentată de formalităţile 
procedurale parcurse de unele organe administrative, la 
solicitarea vânzătorului unui teren agricol extravilan. Precizăm 
foarte clar că interesul nostru în acest studiu nu este pentru 
regimul funciar al terenurilor, aspect ce poate face obiect de 
cercetare distinct. Interesul nostru este manifestat asupra 
procedurii administrative necontencioase derulate de unele 

1 Art. 1 lit. a) din Legea nr. 17 din 2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modifi care 
a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinaţie 
agricolă și înfi inţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

2 Publicată în M. Of. nr. 178 din 12 martie 2014.
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autorităţi ale administraţiei publice, în această materie 
controversată a liberalizării achiziţiilor funciare de către 
cetăţenii străini.

Autorităţi publice și proceduri administrative 
necontencioase specifi ce

Dincolo de respectarea condiţiilor de formă și de fond 
prevăzute de Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil, 
condiţii ce nu fac obiect al interesului nostru, actul normativ 
având ca obiect reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan implică în acest proces diferite 
autorităţi publice, cărora le stabilește în principal competenţe 
de avizare ori de publicitate a vânzării. În mod evident 
procedura de eliberare a acestor avize constituie o procedură 
administrativă necontencioasă și face obiectul interesului 
nostru în cadrul acestui studiu, având în vedere relativă 
noutate a problematicii, pe de o parte, și implicit insufi cienta 
ei cunoaștere.

Conform ordinii din chiar textul legii, autorităţile publice 
ce pot fi  sesizate cu o cerere de avizare de către iniţiatorii unei 
tranzacţii vizând teren agricol din extravilan pot fi :

Ministerul Apărării Naţionale, chemat să acorde un aviz 
specifi c, în urma consultării cu celelalte organe de stat cu 
atribuţii în domeniul siguranţei naţionale (Serviciul Român 
de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de 
Protecţie și Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Justiţiei) în cazul înstrăinării prin vânzare-cumpărare a unor 
terenuri agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 
de km faţă de frontiera de stat și ţărmul Mării Negre, către 
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interior, precum și cele situate în extravilan la o distanţă de 
până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale1;

Ministerul Culturii, chemat să acorde un aviz specifi c, la 
solicitarea vânzătorilor pentru terenurile agricole situate în 
extravilan, în care se afl ă situri arheologice, în care au fost 
instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu 
potenţial arheologic evidenţiat întâmplător2;

Primăriile din raza unităţii administrativ – teritoriale unde 
se afl ă terenul, chemate să afi șeze, în baza cererii vânzătorului, 
timp de 30 de zile, oferta de vânzare la sediul său și pe 
pagina de internet, precum și să transmită aparatului central 
al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv 
structurilor teritoriale ale acestuia, lista titularilor dreptului 
de preempţiune, copiile cererii de afi șare ale ofertei de vânzare 
și ale ofertei propriu-zise3;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), 
respectiv structurile sale teritoriale, care au ca atribuţii ca 
în trei zile de la primirea dosarului de la primării să afi șeze 
pe site-urile proprii, timp de 15 zile, oferta de vânzare4 și, 
respectiv, să emită avizul fi nal, necesar încheierii contractului 
de vânzare în formă autentică de către notarul public sau 
pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătorești 
cate ţine loc de contract de vânzare – cumpărare, de către 
structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţă de 
până la 30 ha inclusiv și, de către structura centrală, pentru 
suprafeţele de peste 30 ha5.

1 Legea nr. 17 din 2004, art. 3 alin. (1). Aceste prevederi nu se aplică titularilor 
dreptului de preempţiune.

2 Legea nr. 17 din 2004, art. 3 alin. (4).
3 Legea nr. 17 din 2004, art. 6 alin. (1), (2), (3).
4 Legea nr. 17 din 2004, art. 6 alin. (4).
5 Legea nr. 17 din 2004, art. 6 alin (9).
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Atât în cazul avizului specific al Ministerului Apărării 
Naţionale, cât și în cazul celui al Ministerului Culturii, în 
situaţia neemiterii avizului în termen de 20 de zile, avizul se 
consideră favorabil.

Pentru o radiografi e completă a competenţelor în domeniu 
ale M.A.D.R. trebuie menţionat că, alături de elementele 
specifice ale procedurii administrative necontencioase 
parcurse pentru eliberarea avizului fi nal, M.A.D.R. îndeplinește 
și alte atribuţii:

– asigură verifi carea exercitării dreptului de preemţiune;

– verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare – 
cumpărare de către titularul dreptului de preempţiune 
potenţial cumpărător;

– înfi inţează, gestionează și administrează baza de date a 
terenurilor agricole situate în extravilan;

– constată contravenţii și aplică sancţiunile prevăzute de 
prezenta lege.

Formalităţi procedurale ale emiterii avizului specifi c 
al Ministerului Apărării Naţionale

Normele metodologice pentru aplicarea Titlului I din 
Legea nr. 17 din 2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 
și de modifi care a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale1, aduc o serie de clarifi cări în ceea ce 
privește procedura administrativă a emiterii avizelor specifi ce 

1 Normele metodologice au fost aprobate prin Ordinul comun al 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice, Ministerului Apărării Naţionale și Ministerului Culturii 
nr. 719/740/M.57/2333/2014, publicat în M. Of. nr. 401 din 30 mai 2014.
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ale ministerelor implicate, respectiv a avizului fi nal necesar 
încheierii contractului de vânzare – cumpărare.

Cu certitudine o noutate absolută, necesitatea, 
oportunitatea și raţiunile impunerii unui aviz de la organe 
de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale – drept 
condiţie a unei valabile translaţii de drept de proprietate 
privată – reprezintă cu siguranţă un spaţiu de cercetare 
știinţifică, amplu și de maxim interes, dar din domeniul 
securităţii naţionale și nu al știinţelor administrative și al 
dreptului administrativ. Din această ultimă perspectivă, a 
noutăţii domeniului și caracteristicilor care au impus un aviz 
specifi c al organe de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale, identifi carea și relevarea formalităţilor procedurale 
administrative parcurse pentru soluţionarea unei cereri cu 
acest obiect se califi că cu siguranţă ca obiect de analiză a unui 
studiu știinţifi c.

În context, în primul rând, se impune să reamintim că 
avizul specific în discuţie nu se solicită în cazul oricărui 
contract de vânzare – cumpărare vizând o suprafaţă de teren 
agricol din extravilan ci exclusiv în cazul suprafeţelor de teren 
agricol extravilan amplasate fi e pe o adâncime de 30 de km 
faţă de frontiera de stat și ţărmul Mării Negre, către interior, 
precum și cele situate în extravilan la o distanţă de până la 
2.400 m faţă de obiectivele speciale.

Observăm de asemenea că, dacă iniţial la elaborarea 
actului normativ se avea în vedere obţinerea de către vânzător 
a unui aviz de la fi ecare dintre organele de stat cu atribuţii 
în domeniul siguranţei naţionale, ulterior – din raţiuni de 
simplifi care a procedurii și eliminare a birocraţiei – această 
soluţie a fost înlocuită de acordarea unui aviz unic și stabilirea 
unui singur titular de competenţă. Acesta este Ministerul 
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Apărării Naţionale, care emite avizul specifi c după consultarea 
celorlalte organe componente ale Sistemului naţional de 
ordine publică și siguranţă naţională (S.N.O.P.S.N.). Această 
soluţie legislativă elimină pe de o parte formularea de către 
vânzător a mai multor cereri, dar și soluţionarea acestora în 
mod distinct și necoordonat de către autorităţile de resort, 
cu riscul acordării de avize cu soluţii contrare. Prin soluţia 
legală adoptată este eliminat acest risc. În cadrul procedurii 
de consultare inter-instituţională organismele la care facem 
referire se pun de acord asupra avizului specifi c de emis. În 
același context, mai arătăm că avizul specifi c al Ministerului 
Apărării Naţionale se eliberează prin Statul Major General, în 
termen de 20 de zile de la înregistrarea cererii. Avizul poate 
favorabil sau negativ și, sub aspect formal, îmbracă forma unui 
tipizat aprobat prin Normele metodologice.

Impunând un aviz specifi c unic, și implicit o procedură de 
consultare între structurile interne specializate ale Ministerului 
Apărării Naţionale – prin Statul Major General, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe și Serviciului de 
Protecţie și Pază, legiuitorul a impus încheierea unui protocol 
comun care să reglementeze modalitatea de consultare, 
termenele sau alte elemente care fundamentează eliberarea 
avizelor specifi ce, în acest sens fi ind o dispoziţie expresă în 
Normele metodologice.

Fără a intra în detalii suplimentare, trebuie menţionat 
că în cadrul Statului Major General, în scopul organizării 
executării și executării în concret a acestei sarcini stabilite 
în responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale a fost 
constituită „Secţia avize vânzare – cumpărare terenuri 
agricole”. Această structură primește documentaţia transmisă 
și înregistrată de solicitanţi, consultă în scris structurile 
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interne ale organelor mai sus enumerate, fi e prin transmiterea 
documentaţiilor primite, fi e prin organizarea unor întâlniri 
de lucru între reprezentanţii acestor structuri în situaţia în 
care acest lucru se impune. Partea consultată are obligaţia 
transmiterii punctului său de vedere în termen de 10 zile.

În urma centralizării punctelor de vedere, structura 
specializată a Ministerului Apărării Naţionale elaborează și 
comunică solicitantului vânzător avizul specifi c.

Făcând în subsidiar aplicarea textului legal referitor 
la avizarea favorabilă tacită în cazul neemiterii de către 
Ministerul Apărării Naţionale a avizului specifi c în termenul 
legal de 20 de zile, consultarea inter-instituţională presupune 
ca, în cazul în care unul dintre organismele consultate nu 
comunică în termenul de 10 zile punctul său de vedere, acesta 
va fi  considerat favorabil.

Pentru a înţelege pe de plin operaţiunile administrative ce 
stau la baza emiterii avizului specifi c, se impune a fi  relevat 
mecanismul de identificare a terenurilor supuse avizării 
specifi ce de către organismele din cadrul Sistemului naţional 
de ordine publică și siguranţă naţională de către vânzători. 
Soluţia găsită de legiuitor în acest sens a fost aceea a 
centralizării de către Ministerul Apărării Naţionale, pe baza 
datelor comunicate de organele componente ale S.N.O.P.S.N., 
a zonelor cu acoperire de 2.400 m în jurul obiectivelor speciale 
și, respectiv, transmiterea lor către Autoritatea Naţională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.), în vederea 
includerii acestora în baza de date a ofi ciilor sale teritoriale. Pe 
baza acestei comunicări, se notează de către A.N.C.P.I. faptul 
că imobilele intră sub incidenţa condiţiei avizării de către 
Ministerul Apărării Naţionale.
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Sub aspectul sancţiunii aplicabile în cazul vânzării – 
cumpărării fără avizul specific al Ministerului Apărării 
Naţionale, cu condiţia ca această situaţie să fi i fost notată 
în cartea funciară, legiuitorul a reglementat pe de o parte, 
sancţionarea contravenţională cu amendă, fără a preciza 
însă dacă amenda se aplică vânzătorului sau notarului 
public care autentifi că contractul de vânzare – cumpărare a 
terenului agricol extravilan și, pe de altă parte, sancţionarea cu 
nulitate relativă a contractului de vânzare – cumpărare, chiar 
dacă proiectul de lege în forma sa iniţială prevedea nulitate 
absolută.

Formalităţi procedurale ale emiterii avizului specifi c 
al Ministerului Culturii

Spre deosebire de avizul specifi c al Ministerului Apărării 
Naţionale, avizul specifi c al Ministerului Culturii nu reprezintă 
o noutate absolută, avizul acestui organism al administraţiei 
publice centrale – fundamentat pe nevoia de ocrotire a 
siturilor arheologice, a monumentelor istorice sau a altor 
elemente parte a patrimoniului naţional – fiind anterior 
reglementat pentru multiple alte situaţii.

Sub aspect formal, există de asemenea diferenţe între 
cele două avize specifi ce, avizul specifi c analizat fi ind propriu 
Ministerului Culturii și nu rezultatul consultărilor și integrării 
punctelor de vedere emise de mai multe organisme. Avizul 
Ministerului Culturii se eliberează prin direcţiile judeţene 
pentru cultură.

Etapele procedurale emiterii avizului specific al 
Ministerului Culturii sunt: eliberarea de către primăria unităţii 
administrativ-teritoriale în care se află amplasamentul 
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terenului agricol extravilan supus vânzării a unei adrese prin 
care se comunică dacă este necesar sau nu avizul specifi c al 
Ministerului Culturii; comunicarea de către primărie către 
ofi ciul judeţean de cadastru și publicitate imobiliară a unui 
exemplar original al adresei în vederea notării în cartea 
funciară; formularea unei cereri de eliberare a avizului de către 
vânzător adresată direcţiei judeţene pentru cultură; verifi carea 
de către direcţia judeţeană pentru cultură, în termen de 3 zile 
lucrătoare, a documentaţiei depuse.

Avizul specific emis conform acestei proceduri 
administrative poate fi favorabil sau nefavorabil. Avizul 
specific nefavorabil se notează în cartea funciară, după 
comunicarea lui ofi ciului de cadastru și publicitate imobiliară 
de către direcţia judeţeană pentru cultură. Avizul specific 
negativ poate fi  radiat – în situaţia emiterii ulterioare a unui 
aviz specifi c favorabil, care poate fi i emis în baza unei noi 
cereri, completată cu o nouă documentaţie, după caz.

În principiu, la analiza eliberării unui aviz favorabil sau 
nefavorabil se au în vedere amplasamentul terenului, prezenţa 
patrimoniului arheologic și implicaţiile asupra conservării 
patrimoniului arheologic.

Formalităţi procedurale ale emiterii avizului 
fi nal necesar încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare

Procedura administrativă necontencioasă realizată la 
nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – sau 
a structurilor sale teritoriale, după caz, având ca obiect 
emiterea avizului final necesar încheierii contractelor de 
vânzare-cumpărare a terenurilor agricole afl ate în extravilan 
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se declanșează la momentul primirii, de la primăria din 
unitatea administrativ-teritorială unde este amplasat terenul 
agricol extravilan supus vânzării, a dosarului cuprinzând lista 
titularilor dreptului de preempţiune, precum și copiile ofertei 
de vânzare și ale cererii de afi șare a acesteia. Oferta de vânzare 
va fi  afi șată pe site-ul M.A.D.R. sau structurilor teritoriale, 
după caz, timp de 15 zile.

În termen de cinci zile de la primirea dosarului mai sus 
amintit, M.A.D.R. sau structurile sale teritoriale verifică 
îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare și, în cazul în care 
aceste condiţii sunt îndeplinite, este emis avizul fi nal necesar 
încheierii contractului de vânzare – cumpărare.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor, M.A.D.R./structurile 
teritoriale emit în același termen de două zile avizul final 
negativ.

Concluzii

Studiul în domeniului funciar suportă o variată gamă de 
posibilităţi, de la analize în domeniul retrocedării imobilelor 
abuziv confi scate în perioada comunistă, la studii de securitate 
alimentară, de securitate naţională din perspectiva întinderii 
suprafeţelor de fond forestier sau agricol înstrăinate 
cetăţenilor sau persoanelor juridice străine. Nu acesta a fost 
însă domeniul de interes al prezentului studiu. Din perspective 
juridice, administrative, am încercat să surprindem principalele 
formalităţi procedurale urmate la nivelul unor autorităţi 
publice centrale determinate: Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul Culturii și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în materia vânzării – cumpărării de terenuri agricole.
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Subliniem de asemenea că, în analiza noastră, nu am 
urmărit o analiză din perspectiva dreptului civil, nu am 
dezbătut aspecte legate de translaţia dreptului de proprietate 
ci, pe fondul încheierii unei etape de tranziţie negociată 
inclusă în Tratatul de aderare al României la U.E., am încercat 
să atragem atenţia și să explicităm ca element de noutate 
includerea în procedura de drept privat – ocazionată de 
încheierea unor contracte de vânzare – cumpărare, a unor 
responsabilităţi pentru administraţia publică centrală și locală, 
materializate în acte și operaţiuni administrative. Obiectul 
interesului nostru l-a constituit procedura administrativă 
urmată la nivelul acestor organisme publice, procedură având 
ca fi nalitate emiterea unor avize specifi ce și a avizului fi nal 
necesar vânzării-cumpărării terenurilor agricole extravilane.
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Proceduri administrative 
și teoria generală a ordinii publice

Prof. univ. dr. Ion DRAGOMAN1

Asist. univ. dr. David UNGUREANU2

1. Locul și rolul procedurilor administrative în 
ansamblul activităţii autorităţilor publice

Defi nită de dicţionare3 sau de studiile de specialitate4 ca 
totalitate a actelor și a formelor îndeplinite în cadrul activităţii 
desfășurate de un organ instituţionalizat, procedura a invadat 
spaţiul public și privat ca element necesar și util în asigurarea 
legitimităţii, efi cacităţii și responsabilităţii oricărei acţiuni 
publice. Specifică proceselor de orice natură (insolvenţă, 
divorţ, autorizare, executare silită, achiziţii, adopţie, angajare, 
arhivare, admitere liceu etc.), aceasta reprezintă mijlocul 
prin care se obţine un scop (politic, legislativ, executiv, 
judiciar, administrativ), luând în ultimii ani forma de ghiduri, 
orientări, bune practici, regulamente prin care se asigură 
buna guvernare și administrare a unei societăţi evoluate. 
Îndepărtându-se de sloganul machiavelic al scuzei mijloacelor 
prin intermediul obiectivelor nobile, procedura este în zilele 
noastre o cerinţă a legitimităţii și legalităţii, caracterizată prin 
corectitudine, transparenţă și deschidere, spre deosebire de 

1 Profesor universitar doctor, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
2 Asistent universitar, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”.
3 DEX, 1984, p. 747; Dicţionar juridic, Ed. Albatros, 1985, p. 464; A. Parlagi, 

Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, 2000, p. 120; Dicţionar de 
drept public, Ed. C.H. Beck, 2010, p. 110.

4 E. Bălan, Proceduri administrative, Ed. Universitară, București, 2000; 
I. Harabagiu, Proceduri administrative, 2011.
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procedurile „ilegale” existente încă, din păcate, în malpraxisul 
profesional și administrativ care defi nește corupţia, abuzul, 
neglijenţa și neatenţia. Totuși, procedura nu este numai o 
chestiune de formă, ci una afl ată în strânsă relaţie cu fondul, 
atât în afacerile publice sau private cât și în cele interne și 
internaţionale.

În multe domenii, procedura are forma unor scheme 
cibernetice de acţiune, în care se parcurg mai multe etape 
de răspuns logic la stimuli externi, așa cum sunt „procedurile 
standard de operare” – existente în special în acţiunea 
organizaţiilor internaţionale care trebuie să coordoneze 
activitatea mai multor actori statali și nestatali, ori pe cea 
a „regulilor de angajare”, care indică momentul și modul de 
acţiune într-o anumită împrejurare. În știinţele juridice, ea 
s-a formalizat în diferite legi și coduri de procedură, existând 
proceduri legislative, constituţionale, penale, civile, fi nanciare, 
procesuale ș.a. pe toate treptele de guvernare a comunităţilor 
umane, de la cea global-universală, trecând prin cea regional 
continentală (europeană), până la cea naţional-statală și cele 
locale. Astfel, ca să oferim doar un exemplu, Proiectul Codului 
de procedură administrativă, conţinând 204 articole, dispuse 
pe parcursul a 57 de pagini este sistematizat în patru părţi 
referitoare la dispoziţii generale (definiţii, scop, principii), 
procedura necontencioasă (părţile, competenţa, termenele, 
etapele, aspecte instituţionale, emiterea/adoptarea actelor, 
efectele acestora, operaţiunile și contractele administrative, 
controlul administrativ, căi de atac și recurs, jurisdicţii 
administrative), procedura contencioasă și dispoziţiile fi nale 
și tranzitorii (intrarea în vigoare, completarea cu dreptul 
comun, abrogarea unor dispoziţii anterioare și corelarea 
terminologică). 
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Defi nind procedura administrativă ca fi ind cadrul normativ 
principal de înfăptuire a activităţii administrative publice, 
având ca scop realizarea competenţei autorităţilor publice 
cu respectarea interesului public și a drepturilor subiective, 
dar și a intereselor legitime ale persoanelor fi zice și juridice și 
a regulilor statului de drept, Proiectul Codului de Procedură 
Administrativă ridică și problema existenţei unui Cod 
administrativ general prin care, pe lângă procedură – așa cum 
există și în alte state – să se normeze problematica politicilor, 
standardelor și strategiilor publice.

Realitatea demonstrează că, deși au existat multe 
preocupări ale diverșilor specialiști în drept public și știinţa 
administraţiei publice, persistă încă multe provocări legate 
de procedurile administrative, cum ar fi , spre exemplu, aceea 
a dificultăţii și confuziei ce pot fi create prin formalizarea 
tuturor proceselor guvernamentale pentru a le conforma cu 
procedurile legale tradiţionale. Alte întrebări apar relativ la 
pericolul de a încălca drepturile și libertăţile individului prin 
creșterea complexităţii birocraţiei administrative1; ca să nu mai 
amintim și faptul că multitudinea de procese administrative, 
care refl ectă tocmai viaţa unei societăţi moderne complexe 
și diversifi cate, face difi cilă codifi carea regulilor din domenii 
foarte diferite într-un singur instrument juridic. De aceea, 
calea cea mai efi cace rămâne tocmai libertatea autorităţilor 
centrale și locale de a-și elabora propriile proceduri, ţinând 
cont de specificul domeniului sau comunităţii în care 
funcţionează sau a serviciul public în care acţionează.

Conform sistematizării realizate de André de Laubadère, 
pot exista tot atâtea proceduri administrative, câte mari 
servicii publice naţionale există în sectorul protecţiilor (apărare 

1 H. Simon, A. Thompson, D. Smithburg, Administraţia publică, Ed. Cartier, 
2003, p. 665.
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naţională, ordinea publică, protecţia civilă și cea a mediului), 
în sectorul intelectual (educaţie, cultură) și în sectorul social 
(sănătate, muncă, tineret și sport, turism). Spre exemplu, 
în domeniul marelui serviciu naţional al ordinii publice din 
România s-au elaborat numai în anul 2015 următoarele acte 
normative conţinând proceduri administrative: Acordul cu 
Ucraina privind micul trafi c de frontieră; Acordul cu Republica 
Moldova privind ajutorul reciproc în intervenţia de urgenţă 
medicală; Ordinul M.A.I. privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcţionare a Arhivelor Naţionale; 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 761 privind obiectul de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 55 din 2014 privind migraţia; Hotărârea Guvernului nr. 18 
pentru aprobarea Strategiei incluziunii romilor; Ordinul M.A.I. 
pentru aprobarea Regulamentului Direcţiei de Informare și 
Relaţii Publice; Ordinul M.A.I. pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind corpul instructorilor de ordine publică; Ordinul M.A.I. 
privind însemnele heraldice ale structurilor M.A.I., Ordinul 
M.A.I. privind procedura de examen promovare personal 
contractual; Hotărârea Guvernului nr. 690 privind Normele 
de aplicare a capitolului 4 din Legea Statutului poliţiștilor; 
Ordinul M.A.I. privind selecţia personalului Jandarmeriei 
pentru misiuni în străinătate; Ordinul M.A.I. pentru organizarea 
și funcţionarea Academiei de Poliţie; Hotărârea Guvernului 
nr. 779 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Ordine și 
Siguranţă Publică 2015 – 2020; Hotărârea Guvernului nr. 780 
pentru aprobarea Strategiei privind migraţia 2015 – 2018; 
Hotărârea Guvernului nr. 865 aprobând Strategia Arhivelor 
Naţionale 2015 – 2021; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 53 pentru aplicarea unor măsuri de apariţie la frontieră a 
uni afl ux masiv de migranţi; Legea nr. 270 privind Statutul 
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rezerviștilor voluntari; Ordinul M.A.I. privind activitatea de 
relaţii internaţionale și afaceri europene la nivelul M.A.I.

2. Teoria generală a ordinii publice interne

Încă de la apariţia dreptului şi constituirea societăţii în 
stat, una din misiunile fundamentale ale autorităţilor publice 
a fost aceea de realizare, menţinere şi apărare a ordinii 
publice interne. Experienţele acumulate în acest domeniu, 
asemănătoare şi totuşi atât de diverse în diferitele societăţi 
statale, s-au cristalizat cu timpul, la nivelul ştiinţei şi practicii 
politice, într-o adevărată teorie generală a ordinii publice 
interne. Deşi interesează toate ramurile dreptului şi fi ecare din 
cele trei puteri fundamentale ale statului, ca şi numeroasele 
ştiinţe sociale, teoria generală a ordinii publice intră indisolubil 
în sfera de cercetare a dreptului administrativ; aparţinând 
fenomenului administraţiei în sensul său general, ea analizează 
cu precădere caracteristicile ordinii publice, natura serviciului 
public şi al ordinii interne, organizarea forţelor de ordine şi 
mijloacele de acţiune administrativă în acest domeniu.

2.1. Ordinea publică internă a statelor

Noţiunea de „ordine publică” poate părea, la prima 
vedere, deosebit de complexă, dacă nu chiar vagă, referindu-
se la o multitudine de aspecte ale organizării şi desfăşurării 
vieţii sociale şi interferându-se cu noţiunile de „ordine 
constituţională, ” „ordine legală”, şi „ordine de drept”. 
Decurgând dintr-o „ordine” naturală, firească a lucrurilor, 
analizată de filozofie şi ştiinţele exacte, ea se impune 
cu necesitate şi în viaţa societăţilor organizate, fără a fi 
implacabilă şi absolută, ci având raporturi dialectice cu 
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termenul opus – „dezordine”, pentru combaterea căreia 
(dezordinii) s-a creat de timpuriu departamentul de gestionare 
a forţelor sub denumirea ministerului „treburilor din lăuntru”, 
„afacerilor interne” ori „administraţiei şi internelor”. 
Într-adevăr, comunităţile umane nu pot funcţiona fără un 
minim de ordine a raporturilor sociale, iar legile şi celelalte 
acte normative nu fac decât să consemneze juridic această 
aşezare a relaţiilor sociale, impunând sancţiuni pentru aceia 
care încalcă prescripţiile stabilite în interes general. Legislaţia 
modernă defi neşte ordinea publică prin indicarea misiunilor 
forţelor de ordine, adică asigurarea liniştii publice, a securităţii 
publice şi a salubrităţii publice1.

De fapt, aceste trei elemente definitorii ale ordinii 
publice nu reprezintă un obiectiv abstract al societăţilor 
organizate, ci o necesitate a apărării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, în sensul că nu individul există 
pentru comunitate, ci societatea este constituită pentru 
facilitarea şi armonizarea intereselor sociale. Acesta este 
motivul pentru care atât legislaţia internaţională2, cât şi cea 
statală3 dispun că exercitarea unor drepturi sau a unor libertăţi 
poate fi  restrânsă numai prin lege şi numai dacă se impune, 
după caz, pentru motive care includ şi aspecte ale ordinii 
publice, între care „apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, 
siguranţa publică, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia 
drepturilor şi libertăţilor altora”. Având un caracter cu totul 
general, noţiunile de ordine, linişte, securitate, şi salubritate 
publică acoperă – prin interpretările ce i se pot da în acţiunea 
practică – orice aspecte ale vieţii societăţii organizate.

1 L. Roland, Précis de droit administratif, Librairie Dalloz, Paris, 1951, p. 343.
2 Art. 8, 9, 10 şi 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, alte 

instrumente juridice internaţionale conţin dispoziţii asemănătoare.
3 Art. 53 din Constituţia României din 1991, modifi cată în 2003.
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Din definiţia ordinii publice rezultă că ori de câte ori o 
autoritate învestită cu puteri de poliţie ia măsuri vizând în 
funcţie de circumstanţele factuale asigurarea liniştii, siguranţei 
sau salubrităţii publice, chiar în lipsa unui text de lege care 
să prevadă expres acţiunea respectivă (având în vedere că 
realitatea este întotdeauna mai diversă decât poate actul 
normativ să o reglementeze), intervenţia forţei de ordine 
este legitimă și se încadrează în competenţele atribuite legal 
de societate prin intermediul contractului social aprobat de 
organul reprezentativ suprem cu funcţie legiuitoare. Chiar şi 
în situaţii de urgenţă, precum şi în starea de urgenţă ori în cea 
de asediu, menţinerea ordinii publice este legitimă, pentru că 
în statul de drept stările excepţionale sunt reglementate legal, 
în scopul conservării comunităţii naţionale. De aceea, în lipsa 
unui text care să-i dea o competenţă specială, autoritatea 
învestită cu apărarea ordinii publice nu-şi fundamentează 
puterea de a interveni decât pe misiunea fundamentală 
de apărare a liniştii, securităţii şi sănătăţii publice, pe baza 
a ceea ce ştiinţele juridice numesc „putere discreţionară” a 
administraţiei, care nu trebuie nicidecum confundată cu 
„abuzul de drept”1.

Trebuie menţionat şi faptul că definiţia ordinii publice 
ne ajută să înţelegem natura sa materială şi exterioară, ca 
stare de fapt opusă dezordinii, motiv pentru care în sfera sa 
de reglementare nu pot intra aspectele spirituale – precum 
menţinerea ordinii etice, a gândurilor, sentimentelor şi 
credinţelor, domenii în care forţele de ordine se pot manifesta 
doar în regimurile totalitare; dacă însă dezordinea morală se 
exteriorizează până la punctul în care aduce atingere ordinii 
materiale ori poate chiar s-o ameninţe, atunci autorităţile 

1 Amănunte în D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de putere 
al administraţiei publice, Ed. Al Beck, 1999.
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administraţiei publice au îndatorirea legală de a interveni. 
Câteodată este difi cil de apreciat şi interpretat acest punct 
critic – aşa cum a fost cazul intervenţiei împotriva unei 
organizaţii antiglobalizare care intenţiona să-şi exercite dreptul 
la exprimare cu prilejul summit-ului NATO din București de 
la începutul lunii aprilie 2008 – deşi Strategia de securitate 
naţională ca şi cea a ordinii publice disting între pericolele şi 
riscurile externe, pe de o parte, şi ameninţările şi vulnerabilităţile 
interne, pe de altă parte. În aceste condiţii, conceptul de ordine 
publică internă trebuie înţeles în sensul că poliţia poate asigura 
ceea ce denumim moralitate şi decenţă publică, adică absenţa 
scandalului public, a atingerii ideilor morale admise în general 
la un moment dat, într-o anume împrejurare şi prin metode 
specifi ce. Aşa ar fi  cazul cu protecţia spectatorilor de violenţa 
sportivă ori de manifestările pornografi ce publice dar şi, spre 
exemplu, a celor care demonstrează paşnic pentru drepturile 
homosexualilor, motiv pentru care autorităţile de ordine publică 
au intervenit, în baza legii, pentru a combate chiar şi intenţia 
de a produce violenţe, brutalităţi şi alte perturbări ale liniştii şi 
securităţii publice.

2.2. Serviciul public al ordinii interne

Potrivit principiului specializării şi profesionalizării 
autorităţilor publice, ordinea publică internă– ca misiune a 
statului în benefi ciul societăţii organizate – este realizată de 
un serviciu special destinat acestui scop. Legislaţia ordinii 
publice1 conţine reglementări precise referitoare la organizarea 
şi funcţionarea acestui serviciu public în toată complexitatea 
sa, iar unii autori îl caracterizează ca fi ind chiar unul din marile 

1 Elaborată pe baza Constituţiei şi conţinând, în afara actelor normative 
specifi ce, şi strategiile, doctrinele, manualele, regulamentele şi instrucţiunile 
de aplicare a legilor.
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servicii publice naţionale, clasifi cate în sectorul protecţiilor, 
sectorul intelectual şi cel social1.

Istoria statului şi dreptului ne demonstrează prin fapte că 
protecţia şi conservarea colectivităţii a fost considerată ca 
prima sarcină a statelor: dacă nu cea mai veche, atunci măcar 
una din misiunile originare şi tradiţionale între cele pe care 
le cunoaştem astăzi, de necontestat datorită chiar naturii şi 
esenţei statului. Şi aceasta deoarece, după cum am menţionat 
deja, teoria generală a ordinii publice pleacă de la ideea că 
ordinea interioară evocă nu numai apărarea regimului politic 
contra insurecţiilor şi răzvrătirilor, dar şi pe aceea de „linişte 
publică” contra agitaţiilor de mai mică amploare violentă, 
iar pe un plan mai localizat şi mai individual, măsurile vizând 
asigurarea respectării legilor, executarea sentinţelor judiciare 
şi a deciziilor administrative. În acest înţeles, ordinea publică – 
a cărei garantare este recunoscută ca una din primele misiuni 
statale şi un serviciu public esenţial – este foarte complexă, 
fi ind corespondentul conceptului de „securitate internă” a 
membrilor societăţii, pentru conservarea drepturilor fi ecărei 
persoane şi a proprietăţii publice şi private.

Protecţia ordinii sau siguranţei publice interne astfel 
înţeleasă se realizează în practică prin două căi complementare, 
care fac parte din serviciul public specializat în acest domeniu. 
Prima este ansamblul măsurilor juridice normative sau 
individuale care constituie poliţia administrativă; iar cea de-a 
doua, complementară celei dintâi este realizarea materială 
a protecţiei ordinii – adică acţiunea specifică a forţelor de 
ordine şi siguranţă publică în realizarea misiunilor serviciului 
public respectiv. În ceea ce priveşte poliţia administrativă, 

1 A. de Laubadère, Traité de droit administratif, les grands services publics 
administratifs, Paris, 1978. Sectorul protecţiilor cuprinde: apărarea naţională, 
ordinea publică, protecţia contra dezastrelor naturale şi protecţia mediului.
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amintind că noţiunea de poliţie este utilizată în sensuri 
foarte diferite: precizăm că obiectul acţiunii poliţieneşti este 
limitat la grija de a asigura, a menţine sau a restabili ordinea 
în ţară, serviciile publice poliţieneşti fi ind absolut necesare 
pentru ca oamenii să trăiască într-o societate care nu este 
ideală. În realitate, un anumit număr de fapte contrare ordinii 
publice sunt considerate de lege ca fiind infracţiuni, iar 
constatarea infracţiunilor, căutarea autorilor lor şi adunarea 
probelor reprezintă atribuţii ale poliţiei judiciare care, astfel, 
cooperează la menţinerea ordinii. Pe de altă parte, asigurarea 
ordinii în toate celelalte cazuri rămâne în sarcina poliţiei 
administrative, care trebuie să prevină orice act susceptibil 
de a tulbura liniştea, siguranţa şi salubritatea publică. Ar fi  
greşit însă să considerăm că poliţia administrativă se ocupă 
doar de prevenire, iar cea judiciară de reprimare, deoarece 
nici măcar poliţia judiciară nu are competenţa reprimării, 
ci doar a intervenţiei pentru sprijinirea represiunii rezultate 
din condamnarea pronunţată de instanţele judiciare. Poliţia 
administrativă menţine ordinea prin urmărirea respectării 
regulamentelor în vigoare, intervenind atunci când regulile 
sunt încălcate şi chiar reprimând prin utilizarea forţei fără a 
recurge la aprobarea unui magistrat1.

În concluzie, serviciul public al poliţiei administrative 
are sarcina de a menţine, asigura şi restabili ordinea publică 
internă prin prevenirea şi încercarea de a preveni tulburările 
şi dezordinile liniştii, siguranţei şi salubrităţii publice, prin 
reglementări, ordine şi instrucţiuni, prin apărarea persoanelor 
fi zice şi juridice şi prin autorizaţiile pe care le pot acorda. Dacă 
reprimarea nu este niciodată sufi cientă pentru asigurarea liniştii 
publice, fi ind necesar să fi e dublată de acţiunea preventivă a 

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ediţia a II-a, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2002, pp. 331-336.
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poliţiei administrative, atunci înţelegem de ce distincţia dintre 
aceasta şi poliţia judiciară are o anumită penetrare reciprocă 
a personalului celor două servicii publice, în sensul că unii 
membri ai poliţiei administrative participă la poliţia judiciară 
– aşa cum este cazul primarilor, prefecţilor, comisarilor de 
poliţie şi ofi ţerilor de jandarmerie, atât în timp de pace cât şi în 
situaţii excepţionale. Teoria generală a ordinii publice interne 
conţine şi următoarele elemente ale caracterizării serviciului 
public respectiv: obligaţia de a delimita apărarea naţională a 
ţării de menţinerea liniştii securităţii şi sănătăţii publice interne, 
chiar dacă această distincţie este astăzi relativă uneori din cauza 
globalizării şi a existenţei guvernărilor inefi ciente; separarea 
misiunilor de apărare externă de serviciile de menţinere a ordinii 
interne nu este în nici un caz absolută, în sensul posibilităţii 
combinării ameninţărilor interne cu cele externe; distingerea 
între forţele armate şi forţele de ordine publică internă – chiar 
dacă uneori ele pot acţiona în comun, atât pe timp de pace, cât 
şi în operaţii multinaţionale; obligaţia garantării legale a forţelor 
de ordine internă prin folosirea graduală şi proporţională a 
forţei în funcţie de gravitatea dezordinilor sau a ameninţărilor; 
predominanţa rolului statului în menţinerea ordinii, ceea ce nu 
neagă rolul colectivităţilor substatale şi supranaţionale în acest 
domeniu.

2.3. Forţele de ordine

Dreptul administrativ, ştiinţa administraţiei ca şi teoria 
generală a ordinii publice folosesc diferite criterii de prezentare 
a forţelor de ordine specifice serviciului public respectiv. 
Astfel, după criteriul apartenenţei la administraţia centrală 
şi cea locală, se distinge între agenţii forţei publice aparţinând 
serviciilor statale şi cei care sunt subordonaţi colectivităţilor 
locale, adică între poliţia generală şi cea comunitară. Acţiunea 
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poliţiei generale se întinde pe întreg teritoriul naţional, 
autorităţile învestite în acest scop prin legi speciale putând 
interveni oriunde şi oricând există ameninţări la adresa 
liniştii, siguranţei şi sănătăţii publice, chiar dacă s-a implicat 
poliţia locală – datorită avantajului dat de proximitate. În 
ceea ce priveşte poliţia comunitară (municipală, rurală, gardă 
orăşenească), ea are menirea de a asigura buna desfăşurare 
a vieţii publice pe plan local, pe teritoriul administrativ al 
comunei respective. Merită relevat şi faptul că atât la nivel 
central, cât şi la nivel local sarcinile de poliţie în diverse 
domenii de activitate (ordine, securitate, sanitar – veterinar, 
frontieră, pescuit – vânătoare etc.) se împletesc cu cele de 
combatere a degradărilor cauzate de accidente şi catastrofe 
naturale şi provocate de mâna omului (ambulanţe, protecţia 
mediului, protecţia civilă, pompieri, descarcerare ș.a.).

După anumite principii de organizare a serviciului şi 
modalităţile concrete de utilizare a forţei publice, distingem, de 
asemenea, între agenţii civili ai forţei publice (poliţia naţională 
şi comunitară, vameşii, agenţii de vânătoare şi pescuit, garda 
fi nanciară şi de mediu etc) şi agenţii militari ai forţei publice 
(jandarmeria şi, eventual, în situaţiile excepţionale, armata). 
Pluralitatea forţelor de ordine reprezintă o precauţie contra 
pericolelor pe care un monopol al forţelor de ordine internă în 
mâna unui singur deţinător le-ar reprezenta pentru funcţionarea 
autorităţilor în serviciul cetăţenilor1.

Dacă această ameninţare este îndepărtată în situaţia 
militarilor prin punerea acestora sub control civil democratic, 
în cazul forţelor de ordine civile, constituirea mai multor forţe 
de poliţie reprezintă garanţia aplicării cu responsabilitate a 
legilor, conform principiilor statului de drept şi îndepărtează 
pericolul eventual al instituirii unui regim poliţienesc specifi c 

1 A. de Laubadère, Traité de droit administratif ..., op. cit., pp. 115-197.
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statului – jandarm totalitar. De altfel, forţele de ordine publică 
se intersectează în activitatea lor nu numai cu alte autorităţi 
publice ale statului, cu armata şi instanţele judecătoreşti, ci 
şi cu serviciile de informaţii ale statului cu care chiar trebuie 
să coopereze pentru îndeplinirea eficientă a misiunilor de 
menţinere şi asigurare a ordinii publice. Totuşi, chiar şi în 
aceste condiţii, trebuie evitat cu orice preţ ca în aceeaşi 
ordine juridică să existe forţe de ordine publică paralele şi 
concurenţiale, fi ind de dorit dacă nu fuziunea şi unifi carea 
acestora sub aceeaşi comandă – a ministrului de interne – 
măcar delimitarea precisă a atribuţiilor şi responsabilităţilor 
astfel încât ordinea publică să fi e realizată efi cace.

Referitor la jandarmerie, aceasta constituie unul din 
elementele originare şi tradiţionale ale sistemului forţelor 
de ordine, trăsătura sa caracteristică fi ind aceea că este forţă 
militară specializată în acest domeniu, de unde rezultă şi 
misiunile specifi ce: sarcini de poliţie administrativă „obişnuite” 
deosebit de diverse, prin care jandarmii sunt consideraţi apţi 
şi competenţi pentru tot ceea ce ţine de ordinea publică; 
participarea la serviciile de poliţie judiciară, în special în 
ceea ce-i priveşte pe ofiţeri; rolul militar, de intermediar 
între autorităţile militare şi cetăţeni în situaţii excepţionale, 
inclusiv sarcini de poliţie militară în timp de război; sa rcinile de 
sprijinire a unor ministere „tehnice” pentru aplicarea propriilor 
reglementări şi decizii, mai ales în domeniul fi nanţelor, justiţie, 
agricultură, lucrărilor publice, culturii, în special pentru pază şi 
protecţie. Teoria generală a ordinii publice trebuie să analizeze 
şi să ofere soluţii în domeniul forţelor de ordine şi în ceea ce 
priveşte necesitatea şi posibilitatea participării societăţilor 
private de pază şi protecţie la asigurarea ordinii publice şi 
protecţiei civile, fenomenul „privatizării” serviciului de ordine 
internă fi ind deosebit de intens la începutul mileniului.
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1. Introducere

Ordinea juridică naţională a fi ecărei ţări este infl uenţată 
de sistemele juridice supranaţionale, datorită tendinţei de 
globalizare a lumii, fără a putea fi  negată interdependenţa 
legislaţiilor interne, în condiţiile în care statul, în calitate de 
semnatar al unor convenţii internaţionale, are de îndeplinit 
anumite obligaţii, inclusiv pe planul adoptării unor norme 
juridice corespunzătoare angajamentelor asumate.

În România, activitatea de armonizare a legislaţiei naţionale 
cu reglementările comunitare contribuie şi la realizarea 
obiectivului de accesibilitate şi inteligibilitate a normei de 
procedură administrativă şi, implicit, la îmbunătăţirea calităţii 
sale, permiţând totodată extinderea gradului de protecţie acordat 
cetăţenilor şi posibilitatea acestora de a-şi cunoaşte mai bine 
drepturile în cadrul raporturilor cu administraţia publică.

În acest context, trebuie subliniat faptul că principiul 
de claritate a legii este o exigenţă obiectivă, precum şi 
sursa unei obligaţii de rezultat pentru legiuitor. Din această 
perspectivă trebuie privită activitatea normativă din România, 
în condiţiile în care obligativitatea legii asigură ordinea de 
drept, legalitatea fi ind de esenţa cerinţelor statului de drept. 
Statul are obligaţia de a respecta legile iar autorităţile sale, 
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în exercitarea competenţelor, trebuie să asigure garanţiile 
juridice ale egalităţii, libertăţii şi securităţii cetăţenilor.

2. Probleme ale sistemului de reglementare

Sistemul judiciar a evoluat în perioada ulterioară aderării 
României la Uniunea Europeană, iar încrederea publicului în 
sistemul judiciar a crescut în mod constant. Conform unui 
studiu realizat de Eurobarometru privind Justiţia1, 44% dintre 
români au încredere în sistemul judiciar, un rezultat bun, care 
indică o creștere de peste 15% de la data aderării României 
la U.E.

Fig. nr. 1: Nivelul de încredere al cetăţenilor în sistemul se justiţie în 
statele europene (%):

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives_ro_nat.pdf

1 http://www.beck.ro/2013/11/22/peste-jumatate-din-romani-nu-au-incredere- 
in-justitie/



107

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ NECONTENCIOASĂ

Din dorinţa şi necesitatea modernizării procesului judiciar, 
în 2009 au fost adoptate noile coduri – civil și penal, inclusiv 
codurile de procedură aferente, iar procesul de aplicare a lor, 
pentru a asigura instrumentele necesare unei aplicări fără 
probleme (personal, buget și infrastructură), a fost instituit 
treptat. Noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă au intrat 
în vigoare în 2011 şi respectiv 2013, în timp ce Codul penal și 
de procedură penală, în februarie 2014.

Cu toate că România a făcut eforturi în vederea creării 
premiselor legislative și instituţionale necesare elaborării și 
aplicării unui proces decizional robust (au fost adoptate legi, 
au fost înfi inţate instituţii și au fost făcute investiţii menite 
a implementa un proces modern de elaborare a politicilor), 
în continuare ne confruntăm cu o serie de defi cienţe legate 
de: capacitatea limitată a administraţiei publice de a elabora 
și fundamenta documentele de politici publice și proiecte 
de acte normative; slaba coordonare inter-instituţională; 
mecanisme neclare de monitorizare și evaluare a politicilor 
implementate; decizii luate ad-hoc.

Tocmai de aceea în vederea efi cientizării și funcţionării la 
parametri optimi a sistemului judiciar este absolut necesar ca 
în perioada următoare să fi e întreprinse numeroase acţiuni. 
Un sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii 
contemporane (durată rezonabilă a proceselor, jurisprudenţă 
unitară, integritate, transparenţă etc.) și capabil să răspundă 
provocărilor viitorului poate asigura fundamentul dezvoltării 
economice și sociale a societăţii românești.

Asigurarea unei implementări corespunzătoare a reformei 
la nivelul sistemului judiciar și al asigurării de măsuri 
strategice comune la nivel de sistem presupune, în mod 
necesar, consolidarea instituţională a actorilor cheie din 
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sistem (Ministerul Justiţiei și instituţiile afl ate în coordonarea/
subordinea acestuia; Consiliul Superior al Magistraturii și 
instituţiile pe care acesta le coordonează; Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie și structurile din cadrul acestuia (DNA și 
DIICOT) şi modernizarea instrumentelor suport necesare în 
procesul de luare a deciziilor.

O atenţie deosebită trebuie acordată resurselor umane din 
cadrul sistemului judiciar. Principala problemă o constituie 
nevoia de echilibrare a schemelor de personal, astfel încât 
să se asigure un volum optim de lucru, asigurarea nevoilor 
de formare a personalului – în special în contextul adoptării 
și implementării noilor coduri, în vederea creșterii calităţii 
activităţii instanţelor și parchetelor. Dat fi ind numărul mare al 
revizuirilor și modifi cărilor care au avut loc, nevoia de formare 
profesională a practicienilor din sistemul judiciar (judecători, 
procurori, avocaţi, grefi eri, personal din cadrul sistemului de 
probaţiune/penitenciar etc.) a crescut semnifi cativ.

De asemenea, vor trebui dezvoltate/îmbunătăţite 
instrumentele electronice prin care să se asigure publicarea 
on-line a motivărilor hotărârilor judecătorești și a altor date 
relevante privind cauzele de pe rolul instanţelor, de interes 
pentru public, astfel încât să contribuie în mod efi cient la 
unifi carea jurisprudenţei, cât și asigurarea transparenţei și a 
încrederii în actul de justiţie. În ceea ce privește accesul la 
dosarele de judecată, în prezent acesta se poate realiza de către 
justiţiabili, avocaţii acestora sau personalul instanţelor numai 
în mod fi zic. Această situaţie, mai ales în contextul creșterii 
numărului de dosare afl ate pe rol, duce la un consum mare de 
timp pentru toţi cei implicaţi, iar pentru personalul instanţelor, 
la o încărcare accentuată a activităţii lor. De aceea, este 
nevoie de fi nanţare pentru digitalizarea completă a sistemului 
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judiciar din România, inclusiv prin implementarea unui sistem 
e-file. Totodată, având în vedere necesitatea de a asigura 
un acces fi abil şi în timp real al cetăţenilor la informaţiile 
şi documentele înregistrate în registrele comerţului și 
în registrele de insolvenţă din statele membre ale U.E., 
cât și obligaţia de interconectare a registrelor comerţului din 
statele membre, sunt necesare măsuri pentru dezvoltarea 
sistemului registrului comerţului, a buletinului procedurilor de 
insolvenţă şi a sistemului informatic integrat aferent acestora. 
Dezvoltarea continuă a e-justiţiei la nivel naţional va sprijini 
îndeplinirea obiectivelor menţionate mai sus.

Trebuie consolidat sistemul de executare a hotărârilor 
judecătorești, atât în materie civilă cât și în materie penală. 
Noua legislaţie penală și execuţional-penală va avea o contribuţie 
masivă la îmbunătăţirea eficienţei sistemului de justiţie, 
fi ind necesară consolidarea instituţiilor care o pun în aplicare 
(penitenciare și probaţiune), dar și consolidarea sistemului 
naţional de recuperare și valorifi care a creanţelor provenite din 
infracţiuni inclusiv, prin efi cientizarea procesului de administrare 
și valorifi care a bunurilor sechestrate/confi scate.

Nu în ultimul rând, deși actualul cadru normativ în materie 
de transparenţă decizională instituie unele mecanisme legale 
capabile să stimuleze participativitatea factorilor interesaţi, de 
cele mai multe ori uzul acestor mecanisme este caracterizat 
de formalism, fără a avea o contribuţie reală la îmbunătăţirea 
calităţii deciziilor administraţiei publice.

În acest context, a fost elaborat proiectul Strategiei de 
dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 (SDSJ)1, prin 

1 Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 – forma aprobată 
în decembrie 2014, prin Hotărârea Guvernului nr. 1155 din 23 decembrie 2014. 
La baza fundamentării lui a stat analiza funcţionala a sectorului justiţiei din 
România – rezultat al proiectului „Analiză independentă privind efi cienţa 
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acţiunea comună a principalilor actori de la nivelul sistemului: 
Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie și structurile din cadrul acestuia 
(DNA și DIICOT); precum şi a celorlalţi actori care contribuie 
la realizarea actului de justiţie, respective avocaţii, notarii, 
executorii judecătorești.

SDSJ conţine 6 obiective care vizează: eficientizarea 
justiţiei ca serviciu public; consolidarea instituţională a 
sistemului judiciar; integritatea sistemului judiciar; asigurarea 
transparenţei actului de justiţie; îmbunătăţirea calităţii actului 
de justiţie și garantarea accesului liber la justiţie.

3. Fondurile europene sprijin pentru acţiunile de 
consolidare a sistemului judiciar

În perioada de programare 2014 – 2020 POCA va utiliza 
rezultatele obţinute din fi nanţarea acordată în perioada 2007 
– 2013, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PODCA), și va continua intervenţiile în 
îmbunătăţirea sistemelor, structurilor și a competenţelor, în 
vederea îmbunătăţirii proceselor decizionale, a managementului 
resurselor umane, a eficienţei managementului serviciilor 
publice și a transparenţei, integrităţii și eticii în administraţia 
publică și sistemul judiciar din România.

În actualul Cadru Financiar Multianual vor fi susţinute 
intervenţii de consolidare a capacităţii instituţionale, prin 
finanţarea de proiecte strategice și integrate, capabile să 

sistemului judiciar”, proiect fi nanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007 – 2013.
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acopere un întreg sistem care vizează un serviciu public 
(cu toate palierele sale).

POCA va promova crearea unei administraţii publice 
moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, 
prin intermediul unor servicii publice competitive, 
investiţii și reglementări de calitate, contribuind astfel la 
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Optimizarea 
administraţiei este o condiţie importantă pentru punerea 
în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Pentru perioada 2014 – 2020, POCA are un buget de 658,29 
de milioane de euro, din care 553,19 milioane de euro reprezintă 
alocarea din Fondul Social European (FSE), restul fi ind asigurat 
din contribuţia naţională a României. În actuala perioadă de 
programare POCA are un buget de 2,7 ori mai mare decât cel 
alocat pentru perioada anterioară (2007 – 2013), prin care vor 
fi  fi nanţate intervenţii în cadrul a 3 axe prioritare:

Axa prioritară 1 – Administraţie publică și sistem 
judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de 
milioane de euro (59%).

Obiectivul specific 1.1. – Dezvoltarea și introducerea 
de sisteme și standarde comune în administraţia publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni 
și mediul de afaceri, în concordanţă cu Strategia pentru 
Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020 (SCAP).

Exemple de acţiuni fi nanţabile: dezvoltarea de sisteme și 
instrumente de management; îmbunătăţirea politicilor publice 
și creșterea calităţii reglementărilor; simplifi carea procedurilor 
administrative și reducerea birocraţiei pentru cetăţeni și 
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mediul de afaceri prin simplifi carea poverii administrative 
ce afectează mediul de afaceri și simplifi carea procedurilor 
administrative pentru cetăţeni; dezvoltarea competenţelor și 
cunoștinţelor personalului din autorităţile și instituţiile publice 
(inclusiv decidenţi politici) etc.

Figura nr. 2: Alocările pentru Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă în perioada de programare 2014 – 2020

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de: http://www.
fonduri-ue.ro/poca-2014

Obiectivul Specific 1.2 – Dezvoltarea și implementarea 
de politici și instrumente unitare și moderne de management al 
resurselor umane.

Exemple de acţiuni fi nanţabile: cadru legal și instituţional 
privind managementul resurselor umane; instrumente 
moderne de management al resurselor umane pentru 
creșterea profesionalismului și a atractivităţii administraţiei 
publice etc.
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Obiectivul Specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea 
de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de 
management la nivelul instituţiilor din sistemului judiciar.

Exemple de acţiuni fi nanţabile: sistem de management 
strategic și operaţional, integrat, prin care să fi e asigurate 
deciziile cheie ce privesc administrarea justiţiei; capacitate 
instituţională consolidată la nivelul sistemului judiciar 
pentru creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru 
continuarea punerii în aplicare a noilor coduri etc.

Obiectivul Specific 1.4 – Creșterea transparenţei și 
responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea 
aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziţii publice 
și reducerea neregulilor în acest domeniu.

Exemple de acţiuni finanţabile: măsuri care urmăresc 
să îmbunătăţească cadrul legal și instituţional în domeniul 
achiziţiilor publice; sprijin pentru măsuri care să vizeze 
îmbunătăţirea pregătirii și managementului procedurilor de 
achiziţii publice, și asigurarea executării corecte a contractelor; 
dezvoltarea competenţelor și cunoștinţelor personalului din 
autorităţile și instituţiile publice etc.

Axa prioritară 2 – Administraţie publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente, cu o alocare fi nanciară 
de 246,8 de milioane de euro FSE (37%).

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini 
susţinerea unui management performant la nivelul autorităţilor 
și instituţiilor publice locale, creșterea transparenţei, eticii și 
integrităţii la nivelul autorităţilor și instituţiilor publice, precum 
și îmbunătăţirea accesului și a calităţii serviciilor furnizate de 
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sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe și 
integrităţi sporite la nivelul acestuia.

Obiectivul Specifi c 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde 
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele 
orientate către benefi ciari în concordanţă cu Strategia pentru 
Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020.

Exemple de acţiuni finanţabile: sprijinirea introducerii 
de instrumente, procese de management la nivel local; 
dezvoltarea abilităţilor personalului din autorităţile și 
instituţiile publice etc.

Obiectivul Specifi c 2.2 – Creșterea transparenţei, eticii și 
integrităţii în cadrul autorităţilor și instituţiilor publice

Exemple de acţiuni finanţabile: măsuri de creștere a 
transparenţei în administraţia public; capacitatea administrativă 
de a preveni și a reduce corupţia; educaţie anticorupţie etc.

Obiectivul Specific 2.3 – Asigurarea unei transparenţe 
și integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea 
îmbunătăţirii accesului și a calităţii serviciilor furnizate la nivelul 
acestuia.

Exemple de acţiuni fi nanţabile: consolidarea planurilor de 
formare a personalului din sistemul judiciar raportat la noul 
cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare; elaborarea de 
materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, 
instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicaţii 
mobile etc.) etc.; organizarea de conferinţe, seminarii, stagii 
de formare și specializare pentru formarea profesională a 
personalului de la nivelul sistemului judiciar și a practicienilor 
dreptului; dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătăţite 
de acordare a asistenţei juridice, de evaluare a calităţii 
şi monitorizare a asistenţei; organizarea de campanii de 
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informare, educaţie juridică și conștientizare; dezvoltarea 
și diversifi carea paletei de servicii de consiliere și asistenţă 
juridică adecvate nevoilor cetăţeanului; promovarea și 
consolidarea metodelor alternative de soluţionare a litigiilor 
prin derularea de campanii de informare a justiţiabililor 
și magistraţilor, acţiuni de formare a practicienilor; 
îmbunătăţirea activităţii de executare a hotărârilor 
judecătorești; dezvoltarea sistemelor informatice necesare 
asigurării unui grad sporit de transparenţă şi accesibilitate a 
serviciilor furnizate de sistemul judiciar

Axa prioritară 3 – Asistenţă tehnică cu o alocare 
fi nanciară de 22,13 de milioane de euro (4%).

Scopul măsurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 
este de a sprijini punerea în aplicare a structurilor necesare 
și a capacităţii administrative care sunt esenţiale pentru 
atingerea obiectivelor defi nite, fi ind condiţii prealabile pentru 
implementarea efi cientă și cu succes a POCA.

POCA – sursă de fi nanţare pentru obiectivele Strategiei de 
dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020

Nr. Obiective SDSJ Obiective Specifi ce POCA

1 Efi cientizarea justiţiei ca 
serviciu public

OS 1.3. Dezvoltarea și 
implementarea de sisteme 

standard și instrumente moderne și 
efi ciente de management la nivelul 

instituţiilor din sistemului judiciar
2

Consolidarea instituţională a 
sistemului judiciar
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3
Integritatea sistemului 
judiciar

OS 2.3. Asigurarea unei 
transparenţe și integrităţi sporite 

la nivelul sistemului judiciar în 
vederea îmbunătăţirii accesului 

și a calităţii serviciilor furnizate la 
nivelul acestuia.

4
Asigurarea transparenţei 
actului de justiţie

5
Îmbunătăţirea calităţii 
actului de justiţie

6
Garantarea accesului liber la 
justiţie

Concluzii

Crearea unui sistem de justiţie modern implică un cadru 
instituţional și legislativ efi cient și transparent, precum și 
implementarea standardelor de management la nivelul 
instituţiilor judiciare pentru a asigura calitatea actului de 
justiţie.

Infl aţia legislativă, existenţa de paralelisme, contradicţii, 
vid legislativ, norme juridice desuete, precum și precaritatea 
normelor cu caracter sancţionator determină o calitate slabă 
a reglementărilor, accentuată de absenţa unui mecanism real 
de control.

POCA va sprijini nevoile de dezvoltare majore ale 
sistemului judiciar, în concordanţă cu măsurile prevăzute 
în Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, 
pentru a se asigura un sistem judiciar mai efi cient, calitativ, 
transparent și accesibil. Prioritizarea nevoilor de dezvoltare la 
nivelul sistemului s-a realizat în urma unei consultări la nivelul 
instituţiilor din sistem, ariile indicate fiind fundamentale 
pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de justiţie din 
România.
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Procedura administrativă prealabilă în dreptul 
fi scal. Noile reglementări din Codul de procedură 

fi scală. Provocări practice

Drd. Marilena ENE
Ştiinţe Administrative SNSPA 

marilena.ene@ratiu.ro

1. Aspecte introductive

La nivelul administraţiei publice centrale sau locale sunt 
emise acte administrative care pot fi contestate de către 
persoanele care se consideră vătămate de acele acte. De 
asemenea, apar situaţii în care cererile formulate de persoane 
nu sunt soluţionate în termenul instituit de lege sau într-un 
termen rezonabil, persoanele în cauză fi ind astfel prejudiciate. 
În acest sens, art. 48 din Constituţia României din 1991 (art. 52 
din Constituţia republicată în anul 2003) a prevăzut în mod 
expres dreptul persoanei vătămate printr-un act administrativ 
sau prin nesoluţionarea unei cereri în termenul legal de a 
obţine „recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului 
legitim, anularea actului şi repararea pagubei”.

În temeiul acestui principiu constituţional a fost elaborată 
iniţial Legea nr. 29 din 19901 privind contenciosul administrativ, 
act normativ care a fost în vigoare până în anul 2004.

De-a lungul timpului prevederile din Legea nr. 29 din 1990 
au făcut obiectul unor excepţii de neconstituţionalitate, 
inclusiv prevederile referitoare la procedura administrativă 

1 Legea nr. 29 din 1990 privind contenciosul administrativ a fost publicată 
în M. Of. nr. 122 din 8 noiembrie 1990 şi a fost succesiv modifi cată prin Legea 
nr. 59 din 1993, Legea nr. 65 din 1993 şi Legea nr. 146 din 1997.
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prealabilă şi la cea administrativ-jurisdicţională. Astfel, Curtea 
Constituţională, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 
1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 69 din 16 martie 1994, a stabilit că „legiuitorul poate 
institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale 
de procedură, ca şi modalităţile de exercitare a drepturilor 
procedurale, principiul liberului acces la justiţie presupunând 
posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste 
proceduri, în formele şi modalităţile instituite prin lege”.

În urma modifi cării Constituţiei, în art. 21 alin. (4) a fost 
introdus principiul jurisdicţiilor administrative facultative 
şi gratuite, şi astfel a fost necesară redactarea unui nou 
act normativ în domeniul contenciosului administrativ. De 
asemenea, au fost modificate prevederile constituţionale 
referitoare la Curtea de Conturi, fi ind abrogate jurisdicţiile 
administrative obligatorii aparţinând Curţii de Conturi.

Ulterior, a intrat în vigoare Legea nr. 554 din 2004 privind 
contenciosul administrativ, act normativ care reprezintă 
în prezent sediul materiei în ceea ce priveşte atacarea 
oricărui tip de act administrativ, inclusiv pentru contractele 
administrative, astfel că subiectul procedurilor prealabile 
administrative şi a celor jurisdicţionale a fost reluat.

Prevederile art. 21 alin. (4) din Constituţia României, 
republicată, au stat la baza formulării unor excepţii de 
neconstituţionalitate1 cu privire la introducerea unor 
jurisdicţii administrative, Curtea Constituţională statuând 

1 Decizia Curţii Constituţionale nr. 690 din 11 septembrie 2007 referitoare 
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IX „Soluţionarea 
contestaţiilor” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M. Of. nr. 
668 din 1 octombrie 2007, prin care a fost respinsă excepţia invocată.
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ca acest principiu este respectat, câtă vreme persoanele 
interesate pot ataca decizia organului administrativ şi în faţa 
unei instanţe judecătoreşti. Curtea a reţinut de asemenea că 
reglementarea unor proceduri administrativ-jurisdicţionale 
este în concordanţă şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.

Dispoziţia constituţională invocată a desfi inţat condiţia 
prealabilă numai pentru procedura administrativă jurisdicţională. 
Nicio dispoziţie constituţională nu interzice ca prin lege să se 
instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter 
jurisdicţional, cum este de exemplu procedura recursului 
administrativ graţios sau a celui ierarhic.

Aşadar, procedura administrativă prealabilă sub forma unui 
recurs administrativ graţios1 sau ierarhic2 este în concordanţă 
cu dispoziţiile constituţionale şi ale tratatelor la care România 
este parte.

Procedura administrativă prealabilă este una din 
formele prin care se realizează controlul administrativ, 
fiind denumită în doctrină „recurs administrativ” întrucât 
controlul se declanşează la sesizarea persoanei vătămate3. La 
nivel doctrinar, controlul administrativ este defi nit ca fi ind 
„controlul înfăptuit de administraţia publică în conformitate 
cu legea asupra propriei sale activităţi”4, fi ind o modalitate de 
autoreglare a activităţii administraţiei publice5. Acest control 

1 Recursul graţios presupune că actul administrativ este atacat în faţa 
autorităţii publice care a emis actul administrativ.

2 Recursul ierarhic presupune că actul administrativ este atacat în faţa 
autorităţii ierarhic superioare celei emitente.

3 O.M. Cilibiu, Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fi scal, 
Ed. Universul Juridic, 2010, p. 78.

4 R.N. Petrescu, Drept Administrativ, Ed. Hamangiu, 2009, p. 393.
5 V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia VII, Ed. Universul Juridic, 2012, p. 146.
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se poate realiza fi e urmare a unei sesizări interne proprii la 
nivelul administraţiei publice (control fi nanciar intern, control 
fi nanciar extern, audit)1, fi e datorită unei sesizări externe din 
partea persoanei vătămate (recurs administrativ). Recursul 
administrativ acordă autorităţii publice emitente sau a celei 
ierarhic superioare posibilitatea de a revoca sau de a modifi ca 
actul administrativ emis2.

În prezent, procedura administrativă prealabilă este 
calificată ca o condiţie de admisibilitate a acţiunii în 
contenciosul administrativ3. Această procedură administrativă 
prealabilă (recurs administrativ) este guvernată de principiul 
necontradictorialităţii, care presupune că părţile implicate nu 
sunt audiate şi nu îşi pot argumenta poziţia în contradictoriu 
cu alte persoane implicate în procedură, inclusiv autoritatea 
administrativă emitentă a actului atacat.

2. Procedura administrativă prealabilă în dreptul fi scal

În conformitate cu prevederile constituţionale, 
orice persoană vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ poate solicita 
recunoaşterea dreptului sau interesului său, anularea 
actului şi repararea pagubei. În temeiul acestei prevederi 
constituţionale, aşa cum menţionam mai sus, a fost instituită 
prin Legea nr. 554 din 2004 procedura plângerii prealabile, 
ca o procedură necontencioasă, obligatorie, anterioară 
introducerii unei acţiuni în contencios administrativ.

1 D. Apostol Tofan, Drept Administrativ, volumul II, ediţia 3, Ed. C.H. Beck, 
2015, p. 110.

2 Al.S. Ciobanu, Drept Administrativ: activitatea administraţiei publice, domeniul 
public, Ed. Universul Juridic, 2015, p. 91.

3 R.N. Petrescu, Drept Administrativ ..., op. cit., p. 463.
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În domeniul fiscal, procedura plângerii prealabile este 
prevăzută în Codul de procedură fiscală, având reguli 
derogatorii de la dreptul administrativ comun.

În continuare, vom analiza procedura fi scală în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi vom evidenţia 
particularităţile acesteia faţă de normele generale de drept 
comun precum şi comparativ cu procedura anterioară, în 
vigoare până la 31 decembrie 2015.

2.1. Analiza reglementării legale a procedurii fi scale prealabile

Până la data de 31 decembrie 2015, procedura fiscală 
prealabilă a fost reglementată distinct în Codul de procedură 
fi scală adoptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 2003, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, şi detaliată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1050 din 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 92 din 2003 privind Codul de procedură fi scală1 şi Ordinul 
preşedintelui ANAF nr. 2906 din 2014 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92 din 2003 privind Codul de procedură fi scală2.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare 
noul Cod de procedură fi scală, adoptat prin Legea nr. 207 
din 20 iulie 20153, care cuprinde în Titlul VIII „Soluţionarea 
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative 
fi scale”; astfel, dispoziţiile art. 268 – 281 conţin o procedură 
similară cu cea din Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 2003. 
Prevederile de procedură fi scală se completează cu dispoziţiile 
Legii nr. 554 din 2004 şi ale Codului de Procedură Civilă.

1 Publicată în M. Of. nr. 651 din data de 20 iulie 2004, cu modifi cările şi 
completările ulterioare.

2 Publicat în M. Of. nr. 736 din data de 9 octombrie 2014.
3 Publicată în M. Of. nr. 547 din data de 23 iulie 2015.
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Orice persoană fi zică sau juridică care se consideră lezată 
în drepturile sale în baza unui act administrativ fi scal emis 
poate formula o contestaţie împotriva respectivului act, care 
poate fi  titlul de creanţă sau orice alt act administrativ fi scal1. 
Art. 205 din Codul de procedură Fiscală vechi prevedea că 
persoana fi zică sau juridică poate acţiona dacă se consideră 
lezată „printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia”, putând face obiect al contestaţiei „atât acţiunile, 
cât şi inacţiunile administraţiei fi scale”2. Din interpretarea 
coroborată a prevederilor art. 7 alin. (1) cu art. 8 alin. (1) 
din Legea nr. 554 din 2004 a contenciosului administrativ, 
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 262 din 2007, 
rezultă că pentru actele administrative atipice3 nu este 
obligatorie formularea unei plângeri administrative prealabile. 
Modifi carea adusă prin noul Cod de procedură fi scală permite 
contribuabilului ca, în situaţia în care organele fi scale fi e nu 
soluţionează în termenul legal o cerere pentru emiterea 
unui act administrativ fi scal, fi e nu pun în executare un act 
administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii 
sau a plângerii prealabile, să formuleze o acţiune în faţa 
instanţelor judecătoreşti competente, conform prevederilor 
art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

2.2. Acte administrative fi scale supuse contestaţiei

Prima etapă în delimitarea sferei de aplicare a procedurii 
fiscale prealabile este aceea de a identifica actele 
administrative fi scale care pot fi  contestate.

1 Art. 205 Vechiul C. pr. fi sc. şi art. 268 Noul C. pr. fi sc.
2 D. Dascălu, Tratat de Contencios Fiscal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, 

p. 508.
3 V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia 7, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2012, p. 186.
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Vechiul Cod de procedură fi scală defi nea actul administrativ-
fi scal ca fi ind orice act „emis de organul fi scal competent în 
aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modifi carea sau stingerea 
drepturilor şi obligaţiilor fi scale”1.

În actuala reglementare, în art. 1 pct. 1 este defi nit actul 
administrativ-fi scal ca fi ind „actul emis de organul fi scal în 
exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale 
şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi 
este adresat”.

Definiţia actuală pare a fi mult mai generală, însă din 
păcate terminologia utilizată nu respectă principiul unităţii 
terminologice instituit prin reglementările naţionale 
referitoare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative2. Nu există o definiţie a atribuţiilor de 
„administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale”, ci 
doar defi niţia din art. 1 pct. 2 privind „administrarea creanţelor 
fiscale”. Din definiţia privind „administrarea creanţelor 
fi scale” ar rezulta că se referă la toate atribuţiile organelor 
fi scale, respectiv cele prin care se stabilesc, se controlează, 
se colectează creanţe fi scale sau se soluţionează contestaţii 
sau se acordă asistenţă sau îndrumare contribuabililor sau 
se aplică sancţiuni3. Pe de altă parte, noţiunea de „creanţă 

1 Art. 41 – Noţiunea de act administrativ fi scal – În înţelesul prezentului 
cod, actul administrativ fi scal este actul emis de organul fi scal competent în 
aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modifi carea sau stingerea drepturilor şi 
obligaţiilor fi scale.

2 Art. 37 privind unitatea terminologică prevede în alin. (1): „În limbajul 
normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni.”, Legea nr. 24 
din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în M. Of. nr. 260 din data de 21 aprilie 2010, cu 
modifi cările şi completările ulterioare.

3 Art. 1 pct. 2 Noul C. pr. fi sc.



124

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

fi scală” include doar dreptul de a încasa la bugetul general 
consolidat orice sume, de unde rezultă că defi niţia din noul 
Cod este mult mai ambiguă decât cea din vechiul Cod de 
procedură fi scală. Defi niţiile utilizate în noul Cod, cel puţin 
cele referitoare la actul administrativ-fiscal nu respectă 
principiile de tehnică legislativă, ceea ce va genera în practica 
fi scală probleme de interpretare în aplicarea textului legal, 
atât pentru contribuabili, cât şi pentru organele fi scale, dar şi 
pentru instanţele de judecată.

Totuşi, indiferent de noţiunile utilizate în cadrul defi niţiei 
actului administrativ fi scal, în opinia noastră, în sfera actului 
administrativ fiscal intră orice act prin care se constată 
drepturi şi obligaţii fi scale. O persoană fi zică sau juridică are 
drepturi fi scale, care sunt în mod corelativ pentru autorităţile 
publice competente obligaţii fi scale; respectiv are obligaţii 
fi scale, care sunt drepturi corelative ale autorităţilor publice. 
Drepturile şi obligaţiile fi scale pot fi  patrimoniale (drepturi de 
creanţă fi scală) sau nepatrimoniale. Din punct de vedere al 
drepturilor fi scale pe care le constată, actele administrative 
fi scale pot fi  clasifi cate în:

– titluri de creanţă, care constată drepturi de creanţă 
fi scală;

– şi alte acte administrative fi scale.

În sfera drepturile fiscale patrimoniale1 sunt incluse 
următoarele:

– dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului 
general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe 
valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie 

1 E. Bălan, Drept fi nanciar, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, 2007, p. 185.
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venituri ale bugetului general consolidat, denumite 
„creanţe fi scale principale”;

– dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor de 
întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în 
condiţiile legii, denumite „creanţe fi scale accesorii”.

Actul administrativ fi scal prin care se constată creanţe 
fi scale este denumit de lege „titlul de creanţă fi scală” şi este 
acel act emis de autorităţile publice competente prin care:

– se percep impozite, taxe, contribuţii şi alte sume care 
constituie venituri ale bugetului general consolidat, 

– se constată dreptul la rambursarea taxei pe valoarea 
adăugată, 

– se constată dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale 
bugetului general consolidat;

– se percep dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări 
de întârziere.

Celelalte acte administrative fi scale care pot fi  atacate 
conform procedurii speciale prevăzute de Codul de procedură 
fi scală sunt acele acte care au ca efect naşterea, modifi carea 
sau stingerea drepturilor sau obligaţiilor fi scale, în acest sens 
fi ind emisă de către Comisia fi scală centrală Decizia nr. 7 din 
20041, în care a fost menţionat expres că poate fi  atacat de 
contribuabil doar actul administrativ fi scal, şi nu acele acte 
premergătoare, prealabile, care se atacă împreună cu actul 
administrativ fi scal. Precizăm că intră în categoria actelor 

1 În Decizia aceasta este vorba de actul constatator întocmit de biroul 
vamal de control şi vămuire, Comisia fi scală centrală menţionând că decizia 
privind determinarea defi nitivă a valorii în vamă a mărfurilor importate, care 
stă la baza emiterii actului constatator nu este un act administrativ fi scal şi nu 
poate fi  atacat independent.
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prealabile şi raportul de inspecţie fi scală, procesul-verbal emis 
de organele fi scale sau vamale, după caz.

2.3. Condiţiile de formă ale contestaţiei şi termenul de 
depunere

Persoana care contestă un act administrativ-fi scal trebuie 
să aibă în vedere că orice contestaţie se formulează în scris şi 
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu elementele menţionate 
în art. 206 din vechiul Cod de procedură fi scală, respectiv art. 
269 din noul Cod, care sunt similare cu cele prevăzute pentru 
o cerere de chemare în judecată în Codul de procedură civilă1.

În vechea reglementare se prevedea că depunerea unei 
contestaţii se realizează în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului administrativ fi scal, sub sancţiunea decăderii, 
iar în noul Cod se prevede un termen de 45 zile de la data 
comunicării2. Similar cu dispoziţiile din procedura civilă, motivarea 
contestaţiei se face cu respectarea dispoziţiilor privind termenul 
de depunere a contestaţiilor, sub sancţiunea decăderii.

Codul de procedură fi scală prevede şi un termen special, 
derogatoriu de la termenul general de 45 zile, respectiv că o 
contestaţie poate fi  depusă în termenul de 3 luni de la data 
comunicării actului administrativ fi scal în situaţia în care actul 

1 Art. 206 alin. (1) Vechiul Cod respectiv art. 269 alin. (1) Noul Cod au 
conţinut identic: „Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele de identifi care a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum 

şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al 
contestatorului, persoană fi zică sau juridică, se face potrivit legii.”

2 Art. 270 alin. (1) Noul Cod prevede: „Contestaţia se depune în termen de 
45 de zile de la data comunicării actului administrativ fi scal, sub sancţiunea 
decăderii.”
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administrativ fi scal atacat nu cuprinde unul din următoarele 
elemente:

– posibilitatea de a fi  contestat;

– termenul de depunere a contestaţiei;

– organul fi scal la care se depune contestaţia.

În ceea ce priveşte calcularea termenului de depunere, 
prevederile Codului de procedură fi scală se completează cu 
dispoziţiile Codului de procedură civilă, aplicându-se regula 
de calcul pe zile libere.

2.4. Autorităţile publice competente să soluţioneze contestaţia 
fi scală

Atât în vechiul Cod de procedură fi scală, cât şi în noul Cod 
sunt incluse prevederi speciale privind organele competente 
să soluţioneze contestaţiile în funcţie de obiectul actului 
administrativ fiscal. În toate cazurile, este important de 
subliniat că orice contestaţie fi scală se depune la autoritatea 
pub lică emitentă.

În noul Cod sunt inclu se defi niţiile privind organul fi scal1, 
or ganul fi scal central2, precum şi organul fi scal local3. Este 
o noutate în legislaţia fi scală românească defi nirea acestor 
termeni, însă utilitatea practică nu este neapărat clară, mai 
ales în cazul defi niţiei organului fi scal local. În mod evident, 
organul fi scal central este Agenţia Naţională de Administrare 

1 Art. 1 pct. 30 „organul fi scal – organul fi scal central, organul fi scal local, 
precum şi alte instituţii publice care administrează creanţe fi scale”.

2 Art. 1 pct. 31 „organul fi scal central – Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., prin structurile de specialitate cu atribuţii 
de administrare a creanţelor fi scale, inclusiv unităţile subordonate A.N.A.F.”.

3 Art. 1 pct. 31 „organul fi scal local – structurile de specialitate din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu atribuţii în administrarea creanţelor 
fi scale”.
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Fiscală1 („ANAF”), care este o instituţie publică, înfi inţată în 
structura Ministerului Finanţelor Publice, în urma fuziunii 
prin absorbţie şi preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a 
Vămilor şi a Gărzii Financiare.

Cu privire la definiţia organului fiscal local, trebuie 
avut în vedere că în practica actuală, la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, ca regulă, nu există structuri 
specializate cu atribuţii în administrarea creanţelor fi scale. 
În interpretarea corectă a acestei noţiuni, trebuie ţinut cont 
de prevederile Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice 
locale, care definesc unitatea administrativ-teritorială ca 
fi ind persoana juridic de drept public, subiect juridic de drept 
fi scal, titulară a codului de înregistrare fi scală2. Doar unitatea 
administrativ-teritorială poate emite acte administrativ-
fi scale. Prin analogie cu organul fi scal central (ANAF), unitatea 
administrativ-teritorială este „instituţia publică” care exercită 
atribuţiile în domeniul procedurii necontencioase fiscale. 
Această persoană juridică de drept public este reprezentată 
de primar în justiţie şi în raporturile juridice cu persoane fi zice 
sau juridice. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite 
dispoziţii, în limitele şi în conformitate cu prevederile legale, 
care sunt executorii, după aducerea la cunoştinţă publicului 
sau persoanei vizate.

1 În prezent, A.N.A.F. funcţionează în temeiul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum 
şi pentru modifi carea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. 
nr. 389 din data de 29 iunie 2013, cu modifi cările şi completările ulterioare 
şi a Hotărârii Guvernului nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în M. Of. 
nr. 473 din data de 30 iulie 2013, cu modifi cările şi completările ulterioare.

2 Art. 21 din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţiei publice locale, 
republicată în M. Of. nr. 123 din data de 20 februarie 2007, cu modifi cările şi 
completările ulterioare.
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2.5. Soluţionarea contestaţiilor de către organele fiscale 
competente se realizează după următoarele reguli desprinse din 
analiza prevederilor fi scale:

– contestaţiile formulate împotriva actelor administrative 
fi scale emise de organele fi scale locale se soluţionează 
de aceste organe fiscale (recurs graţios). Astfel, în 
cazul unităţii administrativ-teritoriale, soluţionarea 
contestaţiei formulate împotriva unei decizii de 
impunere pentru impozite şi taxe locale se realizează de 
către unitatea emitentă, prin primar.

– contestaţiile formulate împotriva actelor administrative 
fiscale care constau în decizii de impunere, acte 
administrative fi scale asimilate deciziilor de impunere, 
decizii de regularizare a situaţiei emise în conformitate 
cu legislaţia vamală, măsurile de diminuare a pierderii 
fiscale stabilite prin dispoziţii de măsuri sau decizii 
de reverificare emise de organul fiscal central1 se 
soluţionează de către:

a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor 
din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor 
publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal 
contestatarii, pentru contestaţiile care au ca obiect creanţe 
fi scale în cuantum de până la 5 milioane lei, precum şi pentru 
contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverifi care, 
emise de organul fi scal central; sau

b) Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din 
cadrul ANAF, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, 
taxe, contribuţii, datorie vamală, accesoriile acestora, precum 
şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
5 milioane lei sau mai mare, pentru contestaţiile formulate de 

1 Art. 272 alin. (1) Noul C. pr. fi sc.
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marii contribuabili, precum şi cele formulate împotriva actelor 
emise de organele centrale de inspecţie sau control, indiferent 
de cuantum.

– contestaţiile formulate împotriva oricăror altor acte 
administrative fi scale se soluţionează de către organele 
fi scale emitente (recurs graţios).

– contestaţiile formulate împotriva actelor administrative 
fi scale emise de alte autorităţi publice care, potrivit legii, 
administrează creanţe fi scale se soluţionează de aceste 
autorităţi (recurs graţios).

2.6. Soluţia organelor fi scale sau a autorităţilor publice

În vechea reglementare soluţia pronunţată de structurile 
din cadrul ANAF se numea „decizie”, iar autorităţile 
administraţiei publice locale se pronunţau prin „dispoziţie”. În 
art. 273 din Codul de procedură fi scală Nou se prevede expres 
că organul de soluţionare competent, oricare ar fi , se pronunţă 
prin „decizie”.

Soluţia emisă în soluţion area contestaţiei este defi nitivă 
în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra 
ei autoritatea publică competentă nu mai poate reveni, cu 
excepţia situaţiilor privind îndreptarea erorilor materiale, 
potrivit legii, şi este obligatorie pentru organele fiscale 
emitente ale actelor administrative fi scale contestate.

Decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă 
scrisă şi trebuie să cuprindă aceeaşi structură cu o hotărâre 
judecătorească, respectiv preambulul, considerentele şi 
dispozitivul.

Spre deosebire de procedura prealabila administrativă, în 
cadrul acestei proceduri speciale este prevăzută posibilitatea 
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ca autoritatea publică competentă să dispună suspendarea 
soluţionării contestaţiei pe cale administrativă în una din 
următoarele situaţii:

– organul care a efectuat activitatea de control a sesizat 
organele de  urmărire penală cu privire la existenţa 
indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar 
avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează 
să fi e dată în procedură administrativă;

– soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de 
existenţa sau inexistenţa unui drept  care face obiectul 
unei alte judecăţi;

– la cererea contestatorului, dacă sunt motive întemeiate, 
o singură dată şi pe termen limitat.

Această procedură de suspendare afectează în realitate 
dreptul contestatorului de a obţine o decizie adminis trativă în 
termenul legal prevăzut de Legea nr. 554 din 2004, ajungându-se 
în practică ca pronunţarea unei decizii cu privire la contestaţia 
fi scală să fi e realizată chiar şi după un termen mai mare de un an.

Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac 
nu suspendă executarea actului administrativ fiscal, însă 
contestatorul poate formula oricând o cerere prin care să solicite 
suspendarea actului administrativ fiscal, în temeiul art. 14 
sau 15 din Legea nr. 554/2004. Instanţa competentă poate 
suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune, calculată la 
valoarea creanţei fi scale totale (principală şi accesorie) astfel1:

– cauţiune de 10% din valoare, dacă această valoare este 
până la 10.000 lei;

– cauţiune de 1.000 lei plus 5% din valoarea ce depăşeşte 
10.000 lei;

1 Art. 278 Noul C. pr. fi sc.



132

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

– cauţiune de 5.500 lei plus 1% din valoarea ce depăşeşte 
100.000 lei;

– cauţiune de 14.500 lei plus 0,1% din valoarea ce 
depăşeşte 1.000.000 lei.

Suspendarea actului administrativ fi scal are efect asupra 
executării creanţei fi scale înscrise în respectivul act, în sensul 
suspendării executării silite dar şi în ce ea ce priveşte înscrierea 
obligaţiilor fi scale restante în certifi catul de atestare fi scală, 
în sensul în care nu sunt considerate creanţe restante şi nu 
înscriu în certifi catul de atestare fi scală.

Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi  atacate 
de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554 din 2004, 
care prevede la art. 10 că instanţa competentă să soluţioneze 
litigiile privind actele administrative care privesc taxe şi 
impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale 
acestora de până la 1.000.000 lei se soluţionează în fond de 
tribunalele administrativ-fi scale, iar cele peste 1.000.000 
de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios 
administrativ şi fi scal ale curţilor de apel.

3. Analiză critică a practicii tribunalelor 
administrativ-fi scale în materia impozitelor locale

În practica instanţelor judecătoreşti administrativ-
fi scale am identifi cat o situaţie deosebită în ceea ce priveşte 
soluţ ionarea cererilor contribuabililor de anulare a unor decizii 
de impunere emise de unităţile administrativ-teritoriale având 
ca obiect impozite locale.

Prin Sentinţa civilă nr. 917 din 16.09.2015 pronunţată 
de Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă și de Contencios 
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Administrativ şi Fiscal, s-a respins cererea de chemare în 
judecată formulată de către un contribuabil în contradictoriu 
cu Municipiul Bacău, ca fiind introdusă împotriva unei 
persoane care nu are calitate procesuală pasivă, pentru că 
dispoziţia de soluţionare a plângerii prealabile a fost semnată 
de primar (!) Sentinţa civilă necesită o analiză atentă de aceea 
vom prelua în continuare câteva pasaje relevante din cuprinsul 
acesteia:

„într-un litigiu de contencios administrativ, pentru a avea 
calitate de pârât sau intimat este sufi cient să se facă dovada 
că acea autoritate publică este emitenta actului administrativ 
(...) pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Bacău nu a emis 
actul administrativ a cărui anulare se solicită, ci acesta a fost 
emis de Primar”;

„decizia de impunere este analizată de către instanţa 
de contencios administrativ, însă numai în situaţia în care 
se solicită și anularea deciziei prin care a fost soluţionată 
contestaţia împotriva deciziei de impunere (...) Or, având 
în vedere faptul că, în cazul de faţă exercitarea controlului 
judecătoresc cu privire la Dispoziţia Primarului Municipiului 
Bacău nr. 2653/20.11.2014 nu se poate realiza ca urmare 
a respingerii acestui capăt de cerere ca fiind introdus în 
contradictoriu cu o persoană fără calitate procesual pasivă, 
este inadmisibilă analizarea capătului de cerere având ca 
obiect anularea deciziei de impunere pentru anul 2014”.

În opinia noastră, argumentele reţinute de către instanţa 
de fond dovedesc cel puţin o lipsă de înţelegere a dispoziţiilor 
legale din materia dreptului administrativ. Astfel, art. 21 
din Legea nr. 215 din 2001 prevede expres că unitatea 
administrativ-teritorială este persoană juridică, de drept 
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public, care este reprezentată de primar în raporturile cu terţii 
şi cu instanţele de judecată.

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. c), 
coroborate cu cele din alin. (4) ale aceluiaşi articol, primarul 
are, printre atribuţiile sale principale, atribuţii referitoare 
la bugetul local, care includ atribuţii privind verificarea 
înregistrării fi scale a contribuabililor la organul fi scal teritorial, 
atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 
Primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite „dispoziţii”, 
care pot avea caracter normativ sau individual şi care devin 
executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau 
după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 
Coroborând cu prevederile vechiului Cod de procedură fi scală 
se ajunge la concluzia că utilizarea noţiunii de „dispoziţie” 
cu privire la actul administrativ prin care se soluţiona 
plângerea administrativ-fi scală era corectă. În noul Cod de 
procedură fi scală se menţionează că orice plângere fi scală 
se soluţionează printr-o „decizie”, aşadar inclusiv în cazul 
unităţii administrativ-teritoriale se va emite o decizie, care 
va fi  semnată de către primar, în calitatea sa de reprezentant 
legal al unităţii.

Sintetizând, în exercitarea atribuţiilor privind bugetul local, 
adică a modului de administrare a creanţelor fi scale, primarul, 
în calitate de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, 
emite persoanelor interesate dispoziţii cu caracter individual, 
denumite „decizii”, care pot fi  atacate de persoanele respective 
cu respectarea procedurii prevăzute de Codul de procedură 
fiscală. Actul administrativ emis de primar în legătură cu 
administrarea creanţelor fi scale locale este un act al unităţii 
administrativ-teritoriale şi nicidecum un act al primarului în 
nume propriu. În acest sens regăsim şi comentarii în doctrina 
publicată de diverşi autori, între care menţionăm părerea clară 
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a lui Mircea Preda, exprimată în lucrarea „Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale. Comentarii pe articole”1. Astfel, 
în comentariul său la art. 63, „În cazul primarului, el nu deţine 
şi exercită drepturile şi obligaţiile, atribuţiile în nume propriu, 
ci în numele colectivităţii care l-a ales şi al statului care l-a 
abilitat şi i-a recunoscut aceste drepturi şi obligaţii ca fi ind 
de interes public, atât pentru colectivitatea respectivă cât şi 
pentru stat”.

Spre deosebire de această practică a instanţelor 
judecătoreşti, de respingere a unei acţiuni formulate împotriva 
unei unităţi administrativ-teritoriale în legătură cu o decizie 
de impunere având ca obiect impozite şi taxe locale, există 
instanţe care soluţionează corect şi legal aceste cereri, şi 
menţionăm cu titlu de exemplu: Decizia nr. 51 din 5 iunie 
2012 a Curţii de Apel Bacău, Secţia II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, definitivă şi irevocabilă; Decizia nr. 
649 din data de 14 februarie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, 
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată 
în recursul formulat împotriva unei hotărâri a Tribunalului 
Bucureşti; Sentinţa civilă nr. 4735 din data de 23.09.2013 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi; Decizia nr. 832 din data 
de 7 aprilie 2014 pronunţată de Curtea de Apel Oradea.

Concluzii

Procedura prealabilă fiscală este o procedură de tipul 
recursului administrativ graţios sau ierarhic, în funcţie de 
conţinutul actului administrativ fi scal, scopul acestei proceduri 
fi ind evitarea unui litigiu în faţa instanţelor judecătoreşti. În 
doctrină s-a susţinut că această procedură ar fi  în realitate o 

1 M. Preda, Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale. Comentarii 
pe articole, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, publicată în format PDF.
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jurisdicţie specială administrativă, întrucât prezintă elemente 
definitorii de tipul dreptul la apărare, forma deciziei de 
soluţionare identică cu cea a unei hotărârii judecătoreşti, 
posibilitatea de intervenţie în dosar a unor terţe persoane1.

Totuşi, Curtea Constituţională a statuat în deciziile 
sale că această procedură nu întruneşte exigenţele unei 
proceduri administrativ-jurisdicţionale, întrucât contestaţia 
nu este soluţionată de un organ independent şi imparţial, iar 
decizia poate fi  contestată în faţa instanţelor judecătoreşti 
competente, potrivit dreptului comun.

Aceste argumente rămân valabile şi în actuala 
reglementare, respectiv Noul Cod de procedură fiscală, 
întrucât prevederile referitoare la procedura administrativă 
prealabilă sunt similare cu cele din vechiul Cod.

În continuare există prevăzută posibilitatea organelor 
fi scale competente să soluţioneze contestaţii fi scale și de a 
dispune suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei 
pentru anumite considerente. Această practică a dat 
naştere unor abuzuri din partea autorităţilor, care au dispus 
suspendarea soluţionării fără termen, până la data fi nalizării 
unor dosare penale şi chiar în situaţia în care respectivele 
dosare penale au fost soluţionate organele fi scale nu au repus 
cauza pe rol în vederea soluţionării. Contribuabilul vigilent 
poate combate acest abuz şi pasivitatea clasică a organelor 
fi scale competente să soluţioneze aceste contestaţii din cadrul 
structurii ANAF, prin aplicarea dispoziţiilor art. 281 alin. (5) din 
Noul Cod de procedură fi scală, care prevăd că un contestator 
se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea 
anulării actului administrativ fi scal, dacă o contestaţie nu este 
soluţionată în termen de 6 luni de la data înregistrării acesteia.

1 O.M. Cilibiu, Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fi scal ..., 
op. cit., p. 130.
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Natura juridică a actelor și procedurilor 
reglementate de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 66 din 2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora

Drd. Iuliana COȘPĂNARU

Aderarea României în 2007 la spaţiul comunitar a condus, 
alături de o serie de benefi cii decurgând din accesul direct 
și mult mai larg la fonduri nerambursabile, și la o serie de 
provocări în privinţa reglementării modului de utilizare a 
acestora. Dacă până la aderare, utilizarea acestor fonduri era 
reglementată prin PRAG1, odată cu transferul gestiunii utilizării 
acestora la autorităţile naţionale de management a fost 
necesară și conturarea unui întreg cadru de reglementare care 
să guverneze modul de utilizare a fondurilor nerambursabile.

Referindu-ne în studiul de faţă la fondurile provenite din 
Fondul Social European, vom analiza în cele ce urmează natura 
juridică a procedurilor urmate pentru acordarea acestor 
fonduri, a contractelor care le guvernează și nu în ultimul rând 
a procedurii de verifi care a eligibilităţii cheltuielilor angajate 
de benefi ciarii acestor fonduri.

Prezentul articol își propune să analizeze aceste aspecte 
având ca obiectiv transversal identifi carea elementelor de 

1 Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), 
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/
procedures-and-practical-guide-prag_en
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bună administrare pe care mecanismele în vigoare privind 
utilizarea fondurilor europene le asigură sau nu.

Pentru a reprezenta o analiză relevantă, prezentul material 
va aborda cu precădere situaţiile de fapt şi de drept care 
privesc programele finanţate din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013. Astfel studiile de caz amintite vor avea 
ca temei normele juridice care guvernează aceste fonduri, fără 
însă ca concluziile sau recomandările să fi e totuşi restrictive.

1. Natura juridică a contractelor de fi nanţare din 
fonduri nerambursabile. Sarcina riscului.

Așa cum am precizat, ulterior aderării la spaţiul european 
a fost necesară adoptarea unui întreg set de reglementări 
naţionale privind utilizarea sumelor provenite din Fondul 
Social European. Trebuie menţionat încă de la început faptul 
că bugetului naţional total destinat proiectelor din FSE este 
compus în proporţie de 85,94% din fonduri comunitare 
şi 4,06% din fonduri naţionale, ceea ce face ca în lumina 
dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/20021 toate 
aceste fonduri să aibă natura juridică a banilor publici, fi indu-le 
astfel direct aplicabil regimul juridic aferent. De altfel art. 2 (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 20112 
statuează în mod expres acest lucru.

Alocarea acestor fonduri către beneficiarii finali – 
implementatori de proiecte – se realizează în baza unor 
proceduri publice şi competitive de selecţie de proiecte. 

1 Art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 500 din 2002 privind fi nanţele publice, 
publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002.

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
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Aceste proceduri nu au a fost niciodată expres calificate 
juridic, iar instituţiile de profi l s-au ferit în repetate rânduri 
să clarifi ce care este natura juridică a acestora. Totuşi, la o 
analiză atentă observăm că aceste proceduri răspund în fapt 
condiţiilor stabilite de Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 20061 
pentru concursul de soluţii – astfel cum sunt ele descrise de 
art. 18 (2) şi art. 131 la art. 140. În sprijinul acestei afi rmaţii 
stau o serie de elemente, între care amintim natura de fonduri 
publice a sumelor utilizate, natura de autorităţi contractate 
a autorităţilor de management care gestionează fondurile şi 
care semnează contractele de fi nanţare în această calitate.

Apreciem că lipsa de claritate cu privire la natura juridică 
a procedurii şi nivelul de ambiguitate la care sunt menţinute 
aceste aspecte sunt pe de o parte ne natură a restrânge 
exerciţiul dreptului la bună administrare, inclusiv prin limitarea 
dreptului de control administrativ-jurisdicţional şi judiciar a 
modului de alocare a acestor fonduri.

Un alt argument în sprijinul ideii că procedurile de selecţie 
a proiectelor sunt în fapt concursuri de soluţii guvernate de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006 este şi 
faptul că pentru unele dintre aceste proiecte sunt organizate 
în mod explicit proceduri de licitaţie. Mai mult decât atât, prin 
dispoziţiile care guvernează utilizarea fondurilor din POSDRU 
se stipulează că benefi ciarii care sunt autorităţi contractante 
în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006 
sunt obligaţi la utilizarea procedurilor prevăzute de aceasta 
pentru achiziţia de bunuri şi servicii implementării proiectelor. 
Relevant pentru această analiză este să realizăm o scurtă 
trecere în revistă a istoricului reglementărilor care guvernau 
achiziţia de bunuri şi servicii de către benefi ciarii care nu sunt 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, cu modifi cările şi completările ulterioare.
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autorităţi contractante în sensul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 2006.

Astfel, iniţial, în perioada 2008 – 20101 a fost obligatorie 
utilizarea procedurilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 2006 pentru toate sumele care depăşeau 
pragul de 15.000 EUR, pentru care erau admise achiziţiile 
directe. Ulterior, a fost adoptată Instrucţiunea nr. 26 din 20102, 
care stabilea o procedură simplifi cată de achiziţii aplicabilă 
de către beneficiarii de proiecte finanţate prin POSDRU. 
Benefi ciarii puteau alege dacă aplică Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34 din 2006 sau Instrucţiunea nr. 26 din 
2010, cu obligaţia de a urma pe tot parcursul implementării 
proiectului procedurile alese iniţial. Un moment de cumpănă 
l-a reprezentat perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013, 
cât a fost în vigoare Ordinul nr. 1050 din 2012, care a înlocuit 
Instrucţiunea nr. 26 din 2010, dar care stipula o procedură 
foarte asemănătoare cu cea aplicabilă instituţiilor publice şi 
care pe alocuri era chiar mai restrictivă decât cea prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006.

Abia în luna octombrie 2013 a fost adoptat Ordinul 
nr. 11203 din 2013, prin care s-a stabilit o procedură 
simplifi cată de achiziţii aplicabilă de către toţi benefi ciarii 
de fonduri nerambursabile. Totuşi şi această procedură, 

1 Manualul benefi ciarului, versiunea Octombrie 2009, p. 43 şi următoarele; 
http://old.fonduri-ue.ro/posdru/images/downdocs/manual_operational_
benefi ciari_revizuit291009.pdf

2 Instrucţiunea nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare imple-
mentării proiectelor fi nanţate din POSDRU 2007 – 2013; http://www2.unitbv.
ro/ LinkClick.aspx?fi leticket=uFdbG30-zkk%3D&tabid=6332

3 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/151994; http://old.fonduri-
ue.ro/res/fi lepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_
asistentei_nerambursabile/19.11.2014/Ordinul.de.aprobare.a.Instructiunii.pentru.
benf.privati.pdf
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fi ind stabilită prin ordin al ministrului, nu poate avea forţa 
juridică a unei derogări absolute de la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34 din 2006, ea fi ind aplicabilă numai în 
anumite condiţii.

Drept urmare, dacă benefi ciarii de fonduri sunt obligaţi ca 
pe durata implementării proiectelor să achiziţioneze bunuri 
şi servicii în baza unor proceduri de achiziţie publică, atunci 
trebuie să admitem că şi procedura de selecţie a proiectelor 
are tot natura juridică a unei achiziţii publice din raţiuni de 
simetrie juridică: nu putem aplica procedurilor subsecvente 
un regim juridic mai riguros decât cel folosit pentru atribuirea 
contractelor principale. Mai mult decât atât, această concluzie 
este susţinută şi de natura juridică a fondurilor în discuţie, 
care aşa cum am precizat la începutul acestei secţiuni, sunt 
în integralitatea lor fonduri publice.

Odată determinată natura juridică a procedurii de atribuire, 
putem purcede la determinarea naturii juridice a contractului de 
fi nanţare, care în opinia noastră este un contract administrativ, 
supus regimului juridic care guvernează această materie.

Trebuie să menţionăm că natura acestui contract a 
fost intens dezbătută şi chiar contestată, având în vedere 
lipsa de claritate a unei serii de reglementări. Autoritatea 
de Management a inclus în Ghidul privind relaţiile de 
parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat1 mai 
multe considerente cu privire la natura juridică a relaţiilor 
de parteneriat în cadrul contractelor de fi nanţare, pe unele 
dintre acestea califi cându-le ca fi ind contracte administrative, 
fără însă a clarifi ca natura contractelor de fi nanţare înseşi. 
Suntem de părere că o astfel de soluţie este total eronată şi 
de natură discriminatorie, câtă vreme mecanismul de atribuire 

1 Versiunea octombrie 2009, http://old.fonduri-ue.ro/posdru/images/
downdocs/ghid_relatii_parteneriat.pdf
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a contractelor şi clauzele din acestea sunt identice pentru toţi 
benefi ciarii, independent de faptul că aceştia sunt persoane 
juridice de drept public sau privat.

Un prim argument spre calificarea contractelor de 
finanţare din fonduri nerambursabile drept contracte 
administrative este faptul că acestea sunt reglementate prin 
acte normative, respectiv forma contractului este aprobată 
prin Ordinul nr. 2591 din 20131, astfel că majoritatea clauzelor 
contractuale sunt clauze reglementate, iar contractele în sine 
sunt contracte de adeziune.

Un alt argument în acest sens este faptul că una dintre 
părţile contractante – respectiv autoritatea contractantă 
– este întotdeauna un purtător al autorităţii publice, 
respectiv este o instituţie publică în persoana Autorităţii de 
Management2.

La aceeaşi soluţie concură şi demonstraţia anterioară 
privind natura juridică a procedurii de atribuire a contractelor, 
natura juridică de achiziţie publică a acesteia conducând la 
ideea că şi contactul se încheie este unul administrativ.

În ceea ce priveşte sancţiunile aplicabile pentru 
neexecutarea obligaţiilor ce decurg din contractele de 
fi nanţare, legislaţia în vigoare şi contractul însuşi prevăd de 
la posibilitatea aplicării de corecţii fi nanciare, la rezoluţiunea 
unilaterală a contractului3, precum și sesizarea organelor de 

1 Ordinul nr. 2591 din 2013 privind aprobarea modelului de contract 
de fi nanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial 
„Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, în vederea aplicării acestui 
model pentru contractele de fi nanţare ce urmează a fi  semnate de Autoritatea 
de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea 
resurselor umane”/organismele intermediare pentru Programul operaţional 
sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”.

2 E. Bălan, Instituţii Administrative, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 160.
3 Art. 6 A (15) din contractul de fi nanţare.
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urmărire penală, în cazul în care anumite termene de declarare 
a cheltuielilor nu sunt respectate1.

În plus, atât contractul de fi nanţare, cât şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011 plasează implementarea 
proiectelor şi utilizarea fondurilor aferente sub un permanent 
şi strict control al autorităţii de management, care pot 
respinge la rambursare anumite cheltuieli pe care le consideră 
neeligibile sau neconforme, pot stabili corecţii fi nanciare, sau 
pot declanşa procedura de alertă de neregulă, despre care vom 
discuta în secţiunea următoare.

Un alt aspect demn de luat în considerare este acela 
al posibilităţii de modificare unilaterală a contractului de 
către autoritatea de management, respectiv autoritatea 
contractantă. Dacă în regimul juridic de drept comun 
modifi cările legislative sunt de natură a modifi ca de drept 
clauzele contractuale contrare, în speţa de faţă autoritatea 
contractantă exercită adesea şi rolul de legiuitor, astfel că 
aceasta poate modifica unilateral contractele. Apreciem 
că această practică a autorităţii de management – mai ales 
atunci când ea este de natură a schimba condiţiile sub care 
s-a desfăşurat selecţia proiectelor şi contractarea acestora – 
este de natură să modifi ce termenii şi condiţiile procedurii 
de achiziţie şi să conducă la nulitatea acesteia, potrivit 
dispoziţiilor art. 179 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 2006. Un exemplu de notorietate în 
acest sens îl constituie modifi carea în anul 2011 a condiţiilor 
de acordare a prefi nanţării, după contractarea proiectelor 
şi după ce fuseseră deja efectuate plăţi către unii dintre 
beneficiari. La momentul contractării beneficiarii aveau 

1 Art. 175 alin. (16) coroborat cu art. 175 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 64 din 2009 privind gestionarea fi nanciară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
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dreptul la prefinanţare în valoarea de 30% din valoarea 
finanţării nerambursabile, plătibilă într-o singură tranşă, 
pentru ca prin Ordinul nr. 2359 din 2011 şi Ordinul nr. 2370 
din 2011 prefinanţarea să fie redusă la 10% din valoarea 
fi nanţării nerambursabile, plătibilă în două tranşe.

Această practică a modifi cării unilaterale a contractelor 
de finanţare a fost deosebit de des întâlnită câtă vreme 
Autoritatea de Management pentru POSDRU s-a afl at sub 
autoritatea Ministerului Muncii. Odată cu trecerea tuturor 
autorităţilor de management sub autoritatea Ministerului 
Fondurilor Europene astfel de situaţii au fost mult mai reduse 
procentual şi au avut de regulă rolul de a clarifi ca anumite 
aspecte sau de a veni în sprijinul implementatorilor de 
proiecte prin prelungirea unor termene sau instituirea unor 
mecanisme suplimentare de plată, cum ar fi  cererea de plată 
sau cererea de lichidare.

Nu în ultimul rând trebuie să menţionăm că în ceea ce priveşte 
sarcina riscului, în contractele de finanţare, aceasta aparţine 
exclusiv benefi ciarilor de fonduri. Această concluzie derivă pe de 
o parte din natura contractului şi a clauzelor contractuale, dar şi 
din practica în fapt a implementării acestor contracte.

În acest sens un alt aspect de amintit este faptul că potrivit 
contractului, termenele de plată, respectiv de rambursare a 
cheltuielilor avansare de benefi ciari este de 20 de zile de la 
data depunerii cererilor (45 de zile conform contractului în 
vigoare în 2009). Totuşi, plăţile efective se realizează într-un 
termen cel puţin dublu faţă de cel amintit, existând situaţii 
în care plata s-a realizat şi la 180 de zile. Faţă de argumentul 
imposibilităţii derulării contractului în astfel de condiţii 
de incertitudine şi calendar de plăţi modifi cat, autoritatea 
de management a răspuns în mod constant că la selecţia 
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proiectelor fi nanţate a fost evaluată capacitatea fi nanciară 
a beneficiarilor şi că riscurile ce decurg din nerespectarea 
calendarului de plăţi se afl ă în sarcina exclusivă a benefi ciarilor.

Tot în ceea ce priveşte sarcina riscului trebuie să amintim 
că, deşi prin natura sa contractul este unul cu executare 
succesivă de către ambele părţi, orice imposibilitate de 
fi nalizare a contractului şi atingere a indicatorilor propuşi 
de către benefi ciar este de natură a conduce la rezoluţiunea 
contractului şi recuperarea tuturor sumelor plătite, iar nu la 
rezilierea lui pentru partea de contract rămasă neexecutată. 
Această situaţie se desprinde din dispoziţiile Instrucţiunii nr. 71 
din 2013, care stipulează la punctul A.1. că „indicatorii tehnici 
prevăzuţi în cererea de fi nanţare trebuie îndepliniţi în totalitate; 
[...] în cazul neîndeplinirii [...] AMPOSDR/OI responsabil va 
diminua corespunzător fi nanţarea acordată [...], nerealizarea 
indicatorilor putând fi  constatată la fi nal, sau în cazul rezilierii 
contractului”1.

Desigur că ar fi  posibilă demonstrarea pe cale judiciară a 
culpei autorităţii de management în îndeplinirea propriilor 
obligaţii, ceea ce ar putea în cel mai fericit caz să conducă 
la situaţia în care autoritatea de management să acopere 
sumele respective din bugetul propriu, însă cheltuielile pentru 
implementarea parţială a proiectelor nu vor putea fi  eligibile 
în cadrul declaraţiilor de cheltuieli pe care însăşi autoritatea 
de management le depune la Comisia Europeană.

Rezultă aşadar că prin regimul juridic aplicabil, contractele 
de fi nanţare a proiectelor din fonduri europene au natura unor 
contracte administrative, în care sarcina riscului aparţine 
benefi ciarilor de fi nanţare.

1 http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=13124&t=Stiri
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2. Analiza comparativă privind procedurile de 
verifi care a eligibilităţii unor cheltuieli și de 
constatare a neregulilor, soluţionarea unor situaţii 
practice survenite în aplicarea art. 7, art. 9, art. 21, 
art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 
din 2011

Conform contractului de finanţare, beneficiarii sunt 
obligaţi să solicite la rambursare cheltuieli care îndeplinesc 
condiţiile de eligibilitate stabilite prin Hotărârea Guvernului 
nr. 759 din 20071 şi Ordinul 1117 din 20112. Procedura stabilită 
iniţial era aceea a transmiteri integrale a documentelor 
suport necesare pentru verifi carea eligibilităţii cheltuielilor. 
Odată cu creşterea volumului de proiecte fi nanţate, şi deci 
a documentelor de verificat, pentru a putea adapta acest 
volum la capacitatea administrativă a AMPOSDRU s-a decis 
încadrarea proiectelor în categorii de risc de la A la C, în funcţie 
de constatările realizate în urma primei cereri de rambursare 
pentru care rămânea obligatorie depunerea tuturor 
documentelor suport. În funcţie de categoria de risc în care 
era încadrat fi ecare proiect, sistemul electronic de gestiune 
a acestor proiecte (ActionWeb) genera automat o listă – 
eşantion cu cheltuielile pentru care era necesară depunerea 
documentelor justifi cative, pentru toate celelalte cheltuieli 
aferente unei anumite cereri de rambursare beneficiarul 
având obligaţia păstrării la sediu a documentelor justifi cative. 

1 Hotărârea Guvernului nr. 759 din 2007 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor fi nanţate prin programele 
operaţionale, cu modifi cările şi completările ulterioare.

2 Ordinul nr. 1117/2011 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a 
listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor fi nanţate prin Programul 
operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”.
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Prin Instrucţiunea nr. 61 din 20121, în urma constatării mai 
multor defi cienţe la nivelul POSDRU, toate proiectele au fost 
reîncadrare în categoria de risc C, fi ind obligatorie depunerea 
documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor 
solicitate la rambursare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011 
stabileşte în sarcina autorităţilor de management obligaţia 
de a elabora şi aplica proceduri de management şi control 
care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării fondurilor 
nerambursabile2. Totodată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 66 din 2011 obligă autorităţile de management să excludă 
integral sau parţial de la rambursarea/plata cheltuielilor 
efectuate şi declarate de benefi ciari acele cheltuieli care nu 
respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate 
stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare 
în vigoare, în situaţia în care – în procesul de verificare a 
solicitărilor de plată – acestea determină existenţa unor astfel 
de cheltuieli3. Mai mult decât atât, textul ordonanţei obligă 
la aplicarea unor reduceri fi nanciare procentuale, cu titlu de 
sancţiuni administrative, în situaţia în care sunt constatate 
abateri de la normele care guvernează procedurile de achiziţii. 
Nu în ultimul rând, potrivit art. 7 din ordonanţă „Alin. (1) În 
situaţia în care, în urma verifi cărilor administrative şi/sau la faţa 
locului, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene consideră necesare investigaţii suplimentare pentru 
a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la 
rambursare/plată de către un benefi ciar, aceasta are dreptul, 

1  http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//resurseumane/00000030 
/qhvh6_Instructiunea%2061%20AM%20POSDRU.pdf

2 Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

3 Art. 6 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011.
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înainte de rambursarea/plata sumelor către benefi ciar, să se 
adreseze pentru realizarea acestor investigaţii structurilor 
de control. Alin. (2) Verificările efectuate de structurile de 
control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 
în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli 
solicitate de un beneficiar înainte de rambursarea/plata lor 
de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene se organizează şi se desfăşoară după proceduri proprii 
şi reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată şi 
desfăşurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1)-(16).”

Rezultă astfel din analiza textelor legale menţionate 
că verificarea eligibilităţii cheltuielilor se realizează în 
conformitate cu o serie de norme procedurale stabilite de 
însăşi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011, 
care se completează cu un set de norme secundare elaborate 
de autorităţile de management. Având în vedere natura 
juridică a emitenţilor acestor norme şi efectul lor, respectiv 
acela de a pune în aplicare şi de aplica în concret legea, 
procedura urmată pentru verifi carea cheltuielilor solicitate la 
rambursare are natura juridică a unei proceduri administrative 
necontencioase.

Facem precizarea că deşi această procedură este una care 
excede interesului exclusiv al autorităţii care o aplică, ea 
producând efecte faţă de o terţă parte – anume benefi ciarul 
privat, nu toate elementele sale sunt cunoscute acestora 
din urmă. În prezent, parte din procedura care guvernează 
solicitarea la rambursare şi implicit verifi carea eligibilităţii 
cheltuielilor este cuprinsă de Instrucţiunea nr. 103 din 20151 
şi anexele acesteia. Există însă elemente ce ţin de verifi carea 
efectivă a eligibilităţii cheltuielilor, care însă sunt intrinsec 
legate de procedura administrativă a validării cheltuielilor 

1 http://www.fonduri-ue.ro/fi les/programe/CU/POSDRU/i103.pdf
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eligibile şi care nu este accesibilă publicului larg. Această 
procedură include între altele „principiul celor 4 ochi”, potrivit 
căruia fi ecare set de cheltuieli solicitate la rambursare este 
verifi cat de către doi ofi ţeri de monitorizare, separarea clară 
a funcţiunilor între etapa de contractare, monitorizare a 
implementării contractelor, inclusiv verifi carea eligibilităţii 
cheltuielilor şi cea de soluţionare a contestaţiilor.

Dacă astfel de elemente legate de buna funcţionare și de 
managementul intern al unei instituţii sunt elemente care 
exced interesului general pentru publicare din ofi ciu, dar ar 
putea face obiectul unei solicitări de acces la informaţii de 
interes public, considerăm că o serie de elemente întâlnite în 
practică sunt de natură a înclina balanţa în favoarea asigurării 
unui deplin acces al beneficiarilor la întreaga procedură 
administrativă – chiar și operaţională prin natura sa – care 
reglementează acest fl ux decizional, o altfel de soluţie putând 
conduce la restrângerea serioasă a dreptului benefi ciarilor de 
a fi  ascultaţi în cauza lor și de a se lua o justă decizie, complet 
și corect informată.

Astfel, avem în vedere situaţia în care, de exemplu, în 
procesul de contractare, benefi ciarului i se solicită depunerea 
unui set de documente cu privire la echipa de experţi 
mobilizaţi, în raport de care se poate determina eligibilitatea 
anumitor cheltuieli de personal, documente care în practica 
curentă a organismului intermediar sunt păstrate într-o 
arhivă diferită, deţinută de ofi ţerii de contractare, la care însă 
ofi ţerii de monitorizare nu au acces. Într-o astfel de situaţie, 
declararea unor cheltuieli ca neeligibile, pentru faptul că o 
serie de documente justifi cative lipsesc apare ca nejustifi cată, 
iar benefi ciarul – știind că a înaintat instituţiei responsabile 
respectivul set de documente – nu își poate formula apărări 
suficiente și pertinente, în lipsa unei viziuni de ansamblu 
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asupra procedurii administrative urmate în cadrul respectivei 
instituţii.

Un element de maximă importanţă, care necesită subliniere, 
este acela că prin parcurgerea procedurii de verificare a 
eligibilităţii cheltuielilor nu se realizează și o degrevare 
a beneficiarului de sarcina riscului privind eligibilitatea 
cheltuielilor analizate. Potrivit art. 9 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 66 din 2011, „pentru cheltuielile incluse în 
solicitările/cererile de plată ale benefi ciarilor care nu respectă 
condiţiile de legalitate, regularitate sau conformitate stabilite 
prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, identifi cate 
de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene înainte de efectuarea plăţii, nu se aplică: procedura de 
constatare a neregulii prevăzută la art. 21 și nici cea de raportare 
a neregulilor”.

Cu alte cuvinte, dacă ofi ţerii de monitorizare și verifi care 
constată eventuale nereguli, ei pot respinge aceste cheltuieli 
ca neeligibile, cu singura sancţiune de a nu fi  rambursate. Ce 
se întâmplă însă dacă ofi ţerii de monitorizare nu realizează 
o astfel de constatare? În primul rând discutăm despre un 
regim discriminatoriu aplicat acelor beneficiari pentru 
care neregulile sunt constatate după realizarea plăţilor, 
moment de la care se declanșează procedura de constatare a 
neregulilor reglementată de art. 21 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 66 din 2011.

Un alt aspect legat de această situaţie este reprezentat 
de neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin art. 5 lit. b) privind 
prevenirea neregulilor. Astfel, odată depășit momentul 
verifi cării eligibilităţii cheltuielilor, chiar dacă benefi ciarul nu 
a acţionat cu intenţie pentru ascunderea naturii cheltuielilor, 
dacă ele nu sunt depistate de către ofi ţerii de monitorizare 
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pentru a fi  respinse înainte de plată, se transformă în alerte 
de nereguli.

În fapt, datorită volumului mare de cheltuieli solicitate 
la plată, chiar și în actuala formulă procedurală se foloseşte 
eșantionarea. Pentru a acoperi totuși această vulnerabilitate 
a procedurii, art. 7 precizează expres faptul că „verifi carea 
eligibilităţii cheltuielilor se realizează după proceduri proprii 
şi reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată şi 
desfăşurată în aplicarea prevederilor art. 21”, ceea ce permite 
în orice moment utilizarea procedurii reglementate de art. 21 
ca un mecanism distinct, de natura chiar a unui recurs graţios 
sau chiar ierarhic.

Totodată, art. 31 prevede că „activitatea de constatare 
a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare poate fi 
reluată de aceeaşi sau altă structură de control prevăzută la 
art. 20 dacă, până la data împlinirii termenului de prescripţie, 
apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuării 
verifi cărilor sau apar erori de calcul care infl uenţează rezultatele 
acestora”. Tot în practică s-a constat că apariţia unor date 
suplimentare este determinată mai degrabă de identifi carea 
în rândul documentelor justifi cative a unor aspecte care nu 
au fost analizate sufi cient sau deloc ca efect al eșantionării, 
și nicidecum a apariţiei unor situaţii noi. Această ipoteză este 
cu atât mai susţinută, cu cât în speţele analizate cheltuielile 
care au făcut obiectul unor noi verifi cări fuseseră solicitate 
la rambursare în prima cerere de rambursare – despre care 
menţionam anterior. Chiar și sub imperiul vechii reglementări, 
acestea erau însoţite de toate documentele justifi cative și nu 
doar de cele aferente unui eșantion.

Prin comparaţie cu procedura de verifi care a eligibilităţii 
cheltuielilor, a cărei reglementare este realizată la nivel de 
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legislaţie secundară, activitatea de constatare a neregulilor 
și de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare 
este guvernată de chiar textul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66 din 2011, care, începând cu art. 20, defi nește 
structurile cu competenţe în acest sens. Procedura astfel 
reglementată este una îndestulător de detaliată pentru a 
asigura predictibilitate pentru benefi ciari. Și în această situaţie 
rămân incidente dispoziţiile art. 31 privind posibilitatea reluării 
controlului.

Având în vedere însă faptul că fi nalitatea acestui control 
vizează fi e stabilirea unor creanţe bugetare care au natura 
juridică a unor sancţiuni de ordin fi nanciar pentru benefi ciarii 
de fonduri sub forma corecţiilor, fi e chiar formularea unor 
acuzaţii de natură penală, considerăm că în speţă trebuie 
analizată măsura în care procedura de control și mai ales 
textul art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 
din 2011 este conform cu noţiunea de proces echitabil, astfel 
cum este defi nită ea prin art. 6 al Convenţiei pentru Apărarea 
Drepturilor Omului, și cum este detaliată în Ghidul pentru 
aplicarea acestuia pentru speţele de natură penală1. Aceasta, 
cu atât mai mult cu cât derularea oricăreia dintre procedurile 
amintite are ca efect ultim angajarea răspunderii persoanei 
fizice, respectiv a managerului de proiect care a aprobat 
angajarea cheltuielilor constatate neeligibile sau pentru care 
s-a declanșat procedura de control a neregulilor.

Astfel, potrivit Ghidului, în determinarea naturii „penale” 
a speţelor în care este aplicabil art. 6 din CEDO, Curtea va 
ţine seama nu doar de incriminarea penală a faptelor prin 
legea naţională – ceea ce în speţa analizată este relevant 
per se, câtă vreme procedura de control poate conduce la 

1 Guide on article 6 right to a fair trial (criminal limb), http://www.echr.
coe. int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
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formularea unor acuzaţii de natură penală pentru fraudă – ci și 
de natura faptei, gravitatea sancţiunilor stabilite (recuperarea 
integrală a sumelor aferente unui proiect poate conduce 
chiar la lichidarea unei persoane juridice), de existenţa unei 
forme determinate de vinovăţiei sau de caracterul general sau 
particular al aplicării respectivelor norme.

Potrivit lit. B) Aplicarea principiilor generale din Ghid, 
punctul (2), procedurile administrative, fiscale, vamale, 
financiare și cele privind normele de concurenţă, sunt de 
natură a atrage aplicarea principiilor generale care emană din 
art. 6 din Convenţie – dreptul la un proces echitabil în cauzele 
penale, aceste categorii de speţe având în înţelesul convenţiei 
natură „penală”1.

Același Ghid menţionează că în anumite circumstanţe 
Curtea a constatat încălcarea principiului egalităţii de arme 
atunci când normele procedurale nu au fost clar stabilite 
prin lege ori comunicate, considerându-se că o reglementare 
incompletă a acestora este de natură să prejudicieze în primul 
rând pe cel supus cercetării2.

Astfel, apreciem că este criticabilă lipsa de claritate a 
procedurii în cadrul verificării eligibilităţii cheltuielilor și 
că ambiguitatea care derivă din exercitarea atribuţiilor de 
verifi care de către aceleași structuri care realizează și controlul 
neregulilor, după o procedură inaccesibilă, este de natură să 
conducă la limitarea unor drepturi individuale.

1 Guide on article 6 right to a fair trial (criminal limb), p. 8.
2 Guide on article 6 right to a fair trial (criminal limb), p. 19.
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3. Procedurile de soluţionare a plângerilor 
împotriva soluţiilor de validare a cheltuielilor 
eligibile, a titlurilor de creanţă și a altor acte 
administrative emise în procedurile de prevenire
și constatare a neregulilor.

Neclarităţile rezultate din modul de reglementare a celor 
două mecanisme de monitorizare și control sunt cu atât mai 
vădite în privinţa modalităţilor de contestare a soluţiilor pe 
care acestea le stabilesc. Astfel, în ceea ce privește procedura 
de verificare a eligibilităţii cheltuielilor, Instrucţiunea nr. 
103 stabilește că se fi nalizează printr-o scrisoare standard 
de informare a benefi ciarului, a cărei naturi juridice nu este 
clarifi cată în nici un document normativ.

Întrebarea care se ridică este dacă aceste scrisori standard 
de informare a beneficiarului au sau nu natura juridică 
a unor acte administrative. A admite o astfel de ipoteză 
echivalează cu acceptarea dispoziţiilor Legii nr. 554 din 
2004 ca mecanisme de rezoluţiune a eventualelor plângeri 
împotriva acestora. În fapt, Instrucţiunea nr. 103 stabilește o 
procedură de soluţionare a contestaţiilor împotriva soluţiilor 
adoptate prin aceste scrisori – echivalentul unui recurs graţios, 
și o procedură de conciliere, în ipoteza în care soluţia dată în 
urma contestaţiei este deopotrivă contestată – echivalentul 
unui recurs ierarhic, dar cu anumite particularităţi.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor analizate 
mai sus și a celor de la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 66 din 2011, câtă vreme există posibilitatea 
revenirii asupra deciziei de validare a cheltuielilor, iar 
scrisoarea standard de informare a beneficiarului nu are 
caracter descărcător pentru benefi ciar, rezultă că acestea nu 
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îndeplinește condiţiile pentru a fi  un act administrativ de sine 
stătător, ci el reprezintă o operaţiune tehnico-administrativă.

De cealaltă parte, verifi cările privind existenţa sau nu a 
unei nereguli se fi nalizează prin întocmirea unui proces-verbal 
de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare 
sau a unei note de constatare a neregulilor şi de stabilire a 
corecţiilor fi nanciare. Procesul verbal este comunicat structurii 
verificate pentru a putea formula un punct de vedere cu 
privire la acesta. Spre deosebire de scrisoarea standard de 
informare a benefi ciarului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 66 din 2011 califică în mod expres procesul-verbal de 
constatare a neregulilor ca fi ind act administrativ în sensul Legii 
nr. 554/20041, fi ind supus căilor de atac stabilite prin aceasta2. 
Procesul-verbal astfel întocmit se aprobă de conducerea 
instituţiei din care provine structura de control, spre deosebire 
de scrisoarea standard de informare a benefi ciarului, pentru 
care o astfel de procedură nu este prevăzută.

Termenul maxim pentru finalizarea verificărilor și 
emiterea procesului-verbal este de 90 de zile de la data 
finalizării operaţiunilor de organizare a verificărilor, care 
poate fi  prelungit cu încă 90 de zile. Așadar, termenul de 180 
de zile rezultat astfel este un termen de decădere, natură 
determinată de însuși textul de lege care precizează că acesta 
este un termen maxim.

În cazul în care neregulile sunt constatate ca urmare a 
diligenţelor de management ale benefi ciarului, acestea sunt 
consemnate în nota de constatare a neregulilor și de stabilire 
a creanţelor bugetare.

1 Legea nr. 554 din 2004 a contenciosului administrativ.
2 Art. 21 alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011.
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În baza procesului-verbal, respectiv a notei de constatare, 
sunt emise titlurile de creanţă al căror regim juridic este 
reglementat separat de cel al procesului-verbal sau al 
notei de constatare, titlu de creanţă putând fi  contestat în 
termen de 30 de zile de la emitere. Și această procedură 
primește califi care juridică explicită în cadrul O.U.G. nr. 66 
din 2011, contestaţii având natura juridică a unei proceduri 
administrative prealabile.

Concluzii

Deși există o multitudine de argumente și elemente 
pentru care natura juridică a contractelor de fi nanţare și a 
procedurilor urmate pentru verifi carea implementării acestora 
se conturează cât se poate de clar, rămân totuși o serie de 
ambiguităţi care ar necesita clarificare, pentru fluidizarea 
tuturor procedurilor și acţiunilor subiectelor de drept 
implicate în această importantă sferă de activitate.

Astfel, fondurile europene reprezintă un potenţial de 
dezvoltare major, însă un regim impredictibil și nesigur nu 
doar că va îndepărta eventualii benefi ciari, ci va fi  de natură 
să conducă la corecţii fi nanciare pentru nereguli de sistem a 
căror compensare va putea fi  asigurată exclusiv din bugetul 
public naţional.

În contextul în care ne aflăm la momentul demarării 
unor noi proceduri de contractare pentru fondurile alocate 
României în cadrul etapei de programare 2014 – 2020 și a 
faptului că România are de împlinit până la fi nele acestui an 
o serie de condiţionalităţi ex-ante pentru a putea demara 
contractările, suntem de părere că revizuirea, respectiv 
unifi carea și clarifi carea procedurilor administrative aplicabile 
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și a naturii juridice a acestor acte va fi de bun augur și 
va oferi garanţii suficiente de predictibilitate și conduită 
nediscriminatorie.

Demne de reţinut în acest sens sunt și soluţiile instanţelor 
judecătorești chemate să se pronunţe în speţe ca cele 
enumerate aici, care au trecut prin etapa controlului judiciar, 
cele mai multe dintre acestea având natura unor litigii 
de contencios administrativ. De altfel, practica judiciară, 
alături de concluziile la care vor ajunge diferitele organe 
administrative implicate în această dimensiune a atragerii 
și folosirii de fonduri, vor obliga legiuitorul să corecteze cât 
mai multe dintre defi cienţele pe care doctrina și practicienii 
le relevă.
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Confl ictul între interesul legitim privat și cel public 
în cadrul procedurii administrative necontencioase

Dr. Viorel-Marian BADEA
Director executiv D.G.E.P. Argeş

În condiţiile statului de drept, în care separaţia puterilor, 
deconcentrarea serviciilor, descentralizarea, respectiv 
autonomia locală constituie valori fundamentale, se disting 
structuri organizatorice şi funcţionale ale administraţiei 
publice atât la nivelul statului, cât şi la nivelul colectivităţilor 
locale.

În primul caz, este vorba despre administraţia publică 
centrală sau teritorială de stat, iar în cel de-al doilea caz vorbim 
despre administraţia publică locală. Funcţionarea efi cientă a 
administraţiei publice presupune cunoaşterea şi aprofundarea 
relaţiilor dintre structurile interne ale administraţiei, regulile 
juridice sau nejuridice, precum şi mijloacele materiale şi 
umane de care dispune administraţia publică. Pe de altă 
parte, este important ca între componentele instituţionale 
ale administraţiei locale, ca subsisteme ale sistemului social, 
să existe relaţii funcţionale, care să permită interacţiunea 
dintre ele dar şi cu celelalte elemente din mediul înconjurător 
al administraţiei publice. În acest fel, se conturează rolul 
administraţiei publice, a misiunilor şi funcţiilor sale în cadrul 
statului de drept, în benefi ciul celor administraţi.

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi 
cetăţean se realizează în primul rând prin descentralizarea 
serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale 
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administrative şi fi nanciare. Un exemplu în acest sens este cel 
al înfi inţării serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, în subordinea 
consiliilor locale, precum şi a serviciilor judeţene de evidenţă 
a persoanelor, acestea fi ind instituţii cu personalitate juridică 
afl ate din punct de vedere fi nanciar în subordinea consiliilor 
judeţene, înfiinţarea realizându-se în temeiul Ordonanţei 
Guvernului nr. 84 din 30 august 20011.

Printre atribuţiile conferite de lege acestor servicii publice, 
pe lângă cele în domeniul stării civile şi evidenţei persoanelor, 
se numără şi acelea privind soluţionarea cererilor privind 
solicitările cetăţenilor români privind schimbarea numelui pe 
cale administrativă.

Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 2 decembrie 
20042, cu modifi cările și completările ulterioare, reglementează 
în cuprinsul art. 1 alin. (1) faptul că orice persoană care se 
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, 
pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau 
a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 
Interesul legitim poate fi  atât privat, cât și public.

După cum se poate observa, legiuitorul a reglementat 
o egalitate de tratament între interesul legitim privat și 
interesul legitim public. Plecând de la existenţa acestei stări 
de normalitate, vom încerca să analizăm ce se întâmplă atunci 
când ar putea să apară un confl ict între interesul privat și cel 
public, confl ict care pornește tocmai de la dreptul cetăţeanului 

1 Publicată în M. Of. nr. 544 din 1 septembrie 2001.
2 Publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
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de a uza de procedura administrativă necontencioasă în 
apărarea interesului său și atributul instituţiei publice de 
a-și exercita prerogativele conferite de lege în domeniul său 
de activitate, interferenţa interesului statului cu interesul 
cetăţeanului neputând duce în opinia noastră la eludarea 
normelor legale şi nici la încălcarea principiilor competenţelor 
administrative.

Pentru aceasta vom supune analizei instituţia schimbării 
numelui pe cale administrativă care este reglementată de 
Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 20031 privind 
dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fi zice.

Actul normativ reglementează situaţiile în care cetăţeanul 
poate solicita schimbarea pe cale administrativă a numelui – 
prin nume înţelegându-se atât numele de familie cât și 
prenumele – fără a exista obligaţia pentru persoanele 
interesate de a solicita schimbarea întregului nume, acesta 
putând opta, în funcţie de interesul său, pentru schimbarea 
numelui de familie, a prenumelui, sau după caz a amândurora. 
Actul normativ reglementează procedura care trebuie urmată 
de cetăţean pentru soluţionarea cererii, nominalizând totodată 
și instituţiile și autorităţile publice implicate, stabilind atât 
competenţele acestora, cât și procedura administrativă care 
trebuie parcursă până la fi nalizarea cererii.

În cuprinsul art. 2. alin. (1) din ordonanţă se precizează că 
„Numele de familie se dobândește prin efectul fi liaţiei și se 
schimbă de drept prin modifi carea intervenită în statutul civil 
al persoanei fi zice, în condiţiile prevăzute de lege”. Dobândirea 
numelui de familie prin efectul filiaţiei este reglementată 

1 Publicată în M. Of. nr. 68 din 2 februarie 2003.
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de Codul civil1 la art. 84, iar până la intrarea în vigoare a 
acestuia era reglementată la art. 47-53 din Codul familiei2. 
Schimbarea de drept a numelui de familie are loc atunci când 
se modifi că statutul civil al persoanei. Modifi cările care pot 
interveni în statutul civil al persoanei sunt: stabilirea fi liaţiei, 
adopţia, anularea sau desfacerea acesteia, recunoașterea de 
paternitate, tăgada de paternitate, căsătoria, divorţul sau 
anularea căsătoriei. Dintre toate aceste modifi cări în statutul 
civil al persoanei, căsătoria și divorţul sunt cele care au o 
frecvenţă foarte mare în viaţa socială și prin urmare și un 
impact semnifi cativ în ceea ce privește schimbarea numelui 
de familie.

În conformitate cu prevederile art. 282 al Codului civil, 
cu ocazia încheierii căsătoriei, viitorii soţi stabilesc de comun 
acord numele de familie pe care fiecare dintre ei doresc 
să-l poarte în timpul căsătoriei. Pentru aceasta legiuitorul 
a prevăzut posibilitatea ca fi ecare dintre soţi să-și păstreze 
numele cu care intră în căsătorie, ambii să ia numele unuia 
dintre soţi, să poarte nume reunite hotărând de comun 
acord care să fi e ordinea acestora, sau unul dintre soţi să-și 
păstreze numele, iar celălalt soţ să ia numele reunite. În 
vechea reglementare cuprinsă în art. 27 din Codul familiei nu 
exista posibilitatea ca unul dintre soţi să-și păstreze numele 
său, iar celălalt soţ să ia nume reunite, elementul de noutate 
introdus prin Codul civil datorându-se tocmai solicitărilor de 
schimbare a numelui de familie pe cale administrativă venită 
din partea cetăţenilor, solicitare care nu putea fi  rezolvată, 

1 Adoptat prin Legea nr. 287 din 2009, publicată în M. Of. nr. 511 din 
24 iulie 2009, a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011.

2 Adoptat prin Legea nr. 4 din 1954, modifi cat şi completat prin Legea 
nr. 4 din 1956, republicat în B. Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956, suferind mai multe 
modifi cări.
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deoarece ea încălca prevederile legale referitoare la nume 
cuprinse în Codul familiei.

Având în vedere că numele de familie purtat în timpul 
căsătoriei este urmare tocmai a modificării intervenite în 
statutul civil al persoanei, respectiv de persoană căsătorită, 
legiuitorul a reglementat opţiunea pe care o au foștii soţi cu 
privire la numele pe care aceștia doresc să-l poarte ca urmare 
a desfacerii căsătoriei. Astfel, în cuprinsul art. 40 din fostul 
Cod al familiei se reglementa posibilitatea ca soţul care a luat 
numele de familie al celuilalt soţ ca urmare a căsătoriei, să 
rămână cu numele dobândit la căsătorie, cu acordul fostului 
soţ. În cazul în care fostul soţ nu-și dădea acordul, pentru 
motive temeinice, instanţa învestită cu soluţionarea divorţului 
putea dispune ca fostul soţ să rămână cu numele dobândit la 
căsătorie, aceasta fi ind o excepţie de la regula generală care 
prevedea ca soţul care a luat numele celuilalt soţ cu ocazia 
desfacerii căsătoriei va reveni la numele cu care acesta a intrat 
în căsătorie.

Învestirea instanţei cu privire la revenirea soţului la 
numele cu care acesta a intrat în căsătorie se putea face atât 
prin cererea de divorţ formulată de către soţul care solicita 
desfacerea căsătoriei, cât și prin întâmpinarea formulată 
de către celălalt soţ. În cazul în care niciunul dintre soţi nu 
a solicitat revenirea la numele avut anterior căsătoriei, sau 
instanţa a omis să se pronunţe asupra acestui capăt de cerere, 
legiuitorul stabilea ca fi ecare dintre soţi să revină la numele 
avut anterior căsătoriei.

Dacă până aici lucrurile sunt foarte clare, se naște fi reasca 
întrebare ce se întâmplă atunci când, cu ocazia încheierii 
căsătoriei, soţii iau nume reunite, iar atunci când se solicită 
desfacerea acesteia, instanţa dispune ca numai unul dintre 
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aceștia să revină la numele cu care a intrat în căsătorie, 
celălalt rămânând cu numele reunite. Poate celălalt soţ, care 
a rămas cu numele de familie reunite din prima căsătorie și 
care ulterior încheie o nouă căsătorie în urma căreia atât el cât 
și noul soţ, rămân tot cu numele de familie reunit din prima 
căsătorie, să solicite schimbarea pe cale administrativă a 
acestuia pentru a reveni la numele său de la naștere?

Pentru a face o analiză corectă a situaţiei create vom trece 
în revistă modul cum a înţeles legiuitorul să reglementeze 
posibilitatea ca cetăţenii să solicite schimbarea pe cale 
administrativă a numelui. Sediul materiei este reglementat 
în prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 
30 ianuarie 20031, așa cum a fost modifi cată prin Legea nr. 323 
din 20032 şi ulterior, modifi cată şi completată prin Legea 
nr. 243 din 20093.

Art. 4. (1) Cetăţenii români pot obţine pentru motive 
temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de 
familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în 
condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a 
numelui în următoarele cazuri:

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole 
ori transformat prin traducere sau în alt mod;

b) când persoana a folosit, în exercitarea profesiei, numele 
pe care dorește să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, 
precum și asupra faptului că este cunoscută în societate cu acest 
nume;

1 Publicată în M. Of. nr. 68 din 2 februarie 2003.
2 Publicată în M. Of. nr. 510 din 15 iulie 2003.
3 Publicată în M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2009.
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c) când, din neatenţia ofi ţerilor de stare civilă ori ca urmare 
a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost 
efectuate menţiuni greșite în registrele de stare civilă ori au 
fost eliberate certifi cate de stare civilă cu nume eronate, în baza 
cărora au fost eliberate alte acte;

d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume 
format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, și doreşte 
schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de 
provenienţă străină și solicită să poarte un nume românesc;

f) când persoana și-a schimbat numele de origine străină 
într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să 
revină la numele dobândit la naștere;

g) când părinţii și-au schimbat numele pe cale administrativă, 
iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al 
părinţilor lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de 
familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care 
a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui 
la căsătorie, a stabilirii fi liaţiei ori a unor schimbări de nume 
aprobate anterior pe cale administrativă;

i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să 
poarte numele de familie reunite și ambii solicită schimbarea 
acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de 
familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori să revină 
fi ecare la numele avut anterior căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută 
de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă, întrucât 
nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de 
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familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de 
dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specifi c sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și 
solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un 
act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic justifi cate.

(3) Sunt de asemenea considerate justifi cate și cererile de 
schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori și dorește ca 
aceștia să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea 
judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor 
solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei 
ori la numele de familie dobândit la naștere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de 
familie purtat anterior și care provine dintr-o altă căsătorie, de 
asemenea desfăcută prin divorţ, și dorește să poarte numele 
dobândit la naștere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin 
declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt 
soţ se recăsătorește și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, 
acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;

e) când fostul soţ dorește să poarte numele de familie pe 
care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu 
copiii încredinţaţi spre creștere și educare, cu consimţământul 
fostului soţ, dat în formă autentică;
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f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creștere 
și educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de 
familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de 
familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care 
are copii minori și în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză 
revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat 
numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a 
dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc 
desfacerea adopţiei.

După cum se poate observa, legiuitorul a încercat să 
cuprindă în motivele de admisibilitate ale schimbării numelui 
pe cale administrativă aproape toate situaţiile care pot 
apărea în viaţa unei persoane. Procedura pe care cetăţenii 
trebuie să o urmeze în vederea obţinerii schimbării numelui 
pe cale administrativă, precum și competenţele și atribuţiile 
fi ecărei instituţii sau autorităţi publice implicate în această 
procedură administrativă este reglementată tot de Ordonanţa 
Guvernului nr. 41 din 2003. Astfel, la art. 6-12 din ordonanţă 
sunt prevăzute documentele pe care cetăţeanul trebuie să 
le depună în susţinerea cererii, precum și procedura pe care 
cererea acestuia trebuie să o urmeze până când ajunge să fi e 
analizată de instituţia competentă. În continuare legiuitorul 
precizează la art. 13 din ordonanţă faptul că serviciul public 
judeţean de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului 
București, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile 
prevăzute de ordonanţă și după analizarea temeiniciei cererii și 
a opoziţiilor făcute, propune motivat, președintelui consiliului 
judeţean, respectiv primarului general al municipiului 
București, emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere 
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a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de 
la primirea cererii.

Din analiza reglementării cuprinse în art. 13 al ordonanţei 
rezultă că singura instituţie publică care are competenţa 
de a analiza temeinicia cererii de schimbare a numelui pe 
cale administrativă este serviciul judeţean de evidenţă a 
persoanelor, respectiv cel al municipiului București. Acesta 
are obligaţia de a analiza temeinicia cererii, temeinicie 
care trebuie să se încadreze într-unul din motivele expres 
reglementate de ordonanţă și care au fost prezentate mai 
sus. După analizarea temeiniciei cererii și a eventualelor 
opoziţii făcute, serviciul judeţean are obligaţia de a întocmi 
un raport motivat de admitere sau de respingere a cererii 
către președintele consiliului judeţean, urmând ca acesta 
să emită actul administrativ de autoritate reprezentat de 
dispoziţia de admitere sau de respingere a cererii de schimbare 
a numelui pe cale administrativă. Finalizarea acestei proceduri 
se materializează prin comunicarea către petent a dispoziţiei 
și ulterior, în caz de admitere, prin înscrierea menţiunii pe 
marginea actului său de naștere sau după caz de căsătorie.

Dacă lucrurile sunt foarte clare cu ce se întâmplă în 
cazul admiterii cererii, acestea se nuanţează în situaţia 
în care solicitarea a fost respinsă și cetăţeanul, apreciind 
că soluţionarea nefavorabilă a cererii a fost făcută cu 
încălcarea dreptului său cu privire la nume, formulează 
plângere prealabilă către președintele consiliului judeţean, 
în calitatea sa de emitent al actului administrativ. Plângerea 
este formulată în temeiul prevederilor Legii nr. 554 din 2004 
privind contenciosul administrativ, prin care solicită revocarea 
dispoziţiei de respingere și emiterea unei alte dispoziţii prin 
care să fie admisă solicitarea de schimbarea a numelui 
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de familie. Pentru înţelegerea corectă a acestei situaţii 
administrative create, vom prezenta următorul studiu de caz.

Numitul D.L., cu ocazia încheierii căsătoriei cu numita 
P.O., hotărăște de comun acord cu viitoare soţie să ia nume 
de familie reunite urmând a se numi D-P.L. și respectiv D-P.O. 
Ulterior, soţia se adresează instanţei de judecată și solicită 
desfacerea căsătoriei și revenirea sa la numele de familie 
cu care a intrat în căsătorie, acela de P. Instanţa dispune 
desfacerea căsătoriei și revenirea soţiei la numele cu care 
aceasta a intrat în căsătorie, respectiv P, soţul rămânând în 
continuare cu numele de familie reunite D-P, soluţia instanţei 
devenind irevocabilă prin neexercitarea de către D-P.L. a căii 
de atac împotriva soluţiei instanţei de fond.

La o dată ulterioară D.-P.L. încheie o nouă căsătorie cu 
numita A.S., ocazie cu care hotărăsc de comun acord ca numele 
de familie pe care urmează să-l poarte în timpul căsătoriei să 
fie numele de familie al soţului care era rezultat din prima 
căsătorie, respectiv cel de D.-P.L. Din cea de a doua căsătorie 
rezultă doi copii minori, care cu ocazia înregistrării nașterii, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dobândesc 
numele de familie comun al părinţilor, acela de D-P.

În cursul anului 2015, D-P.L. formulează cerere de 
schimbare a numelui său de familie din D-P. în D, – acesta 
fiind numele său de la naștere – motivând cererea că nu 
mai dorește să poarte numele de familie reunit rezultat din 
prima căsătorie, iar apărătorul său din cauza de divorţ nu 
l-a informat cu privire la exercitarea căii de atac împotriva 
soluţiei instanţei de fond. Acesta mai precizează faptul că o 
eventuală cerere în justiţie pentru a putea reveni la numele 
său de la naștere ar fi  inadmisibilă, singura soluţie în opinia sa 
fi ind schimbarea numelui pe cale administrativă. Cu această 
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ocazie formulează cerere de schimbare a numelui de familie și 
soţia D.-P.S, atât pentru ea cât și pentru cei doi copii minori.

Dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă 
parcurg traseul instituţional arătat anterior, și în momentul 
în care este analizată de către serviciul judeţean de evidenţă a 
persoanelor, documentaţia depusă și temeinicia cererii, acesta 
constată că niciuna din cereri nu se încadrează în motivele 
de admisibilitate prevăzute de lege, arătând totodată că prin 
admiterea cererii, în ceea ce îl privește pe numitul D.-P.L, 
ar avea loc o schimbare a dispozitivului sentinţei, ceea 
ce ar fi  inadmisibil, deoarece nu se poate ca printr-un act 
administrativ să se schimbe o hotărâre judecătorească. Astfel, 
propune motivat președintelui consiliului judeţean emiterea 
dispoziţiei de respingere a acestei cereri.

În ceea ce-i privește pe soţia acestuia și cei doi copii minori, 
și pentru aceste cereri au fost făcute propuneri motivate de 
emitere a dispoziţiilor de respingere, pentru neîncadrarea 
acestora în niciunul din motivele prevăzute de lege, deoarece 
nu ar fi  posibil ca unul dintre soţi și copiii minori să poarte alt 
nume de familie decât cel convenit de cei doi soţi cu ocazia 
încheierii căsătoriei, cu atât mai mult cu cât numele de familie 
de la naștere al celuilalt soţ nu mai poate fi  purtat nici de 
acesta după ce a încheiat prima căsătorie și a convenit să 
poarte un nume de familie reunit. În baza propunerilor primite, 
președintele consiliului judeţean emite dispoziţii de respingere 
a cererilor, motivând faptul că acestea nu se încadrează în 
niciuna din situaţiile reglementate de Ordonanţa Guvernului 
nr. 41 din 2003.

După primirea dispoziţiei de respingere D.-P.L. formulează 
plângere prealabilă împotriva dispoziţiei de respingere emisă 
de președintele consiliului judeţean, cerând revocarea acesteia. 
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Primind plângerea prealabilă, în baza unui referat întocmit de 
Direcţia Administraţie Publică Comunităţi Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean – instituţie 
fără personalitate juridică și fără atribuţii reglementate prin 
lege în domeniul schimbării numelui pe cale administrativă 
– președintele consiliului judeţean emite o dispoziţie de 
revocare a dispoziţiei prin care a hotărât respingerea cererii, 
și în baza aceluiași referat emite o nouă dispoziţie prin care 
admite solicitarea schimbării numelui pe cale administrativă 
a numelui de familie din D.-P. în D. pentru numitul D.-P.L., 
dispoziţia fi ind motivată în drept pe prevederile art. 19 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 2003.

În art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 2003 se 
precizează: „Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare 
a numelui poate face o nouă cerere, dacă au intervenit motive 
noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca 
urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o nouă cerere, 
în cazul în care se solicită același nume, numai după încetarea 
cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.”

Dispoziţia de admitere a schimbării numelui pe cale 
administrativă a fost înaintată de președintele consiliului 
judeţean către serviciul judeţean pentru evidenţa persoanelor 
pentru punerea în aplicare. După primirea dispoziţiei, serviciul 
judeţean pentru evidenţa persoanelor formulează plângere 
prealabilă împotriva acesteia, solicitând emitentului revocarea 
actului administrativ, motivând plângerea că dispoziţia a fost 
emisă cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii, în baza unui 
referat întocmit de către o structură fără personalitate juridică 
și care nu are nicio competenţă în acest domeniu, chiar dacă 
face parte din aparatul de specialitate al consiliului judeţean. 
Se mai preciza faptul că nu există nici o prevedere legală prin 
care a atribuţiile unei instituţii publice –serviciul judeţean 
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pentru evidenţa persoanelor – să fi e exercitate de o structură 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 
Totodată, s-a mai arătat că dispoziţia mai este viciată și pentru 
faptul că aceasta nu este motivată în drept pe niciunul din 
motivele de admisibilitate prevăzute în mod expres de art. 4 
al Ordonanţei Guvernului nr. 41 din 2003. Motivarea bazată 
pe invocarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 2003 
nu are nicio relevanţă juridică sau administrativă, deoarece 
petentul nu a formulat o nouă cerere de schimbare a numelui 
pe cale administrativă care să fi  parcurs traseul instituţional 
prevăzut de actul normativ precizat, iar aceasta este total 
insufi cientă, având în vedere faptul că în realitate a fost o 
plângere prealabilă prin care a fost cerută numai revocarea 
dispoziţiei de respingere și nicidecum o nouă cerere.

Președintele consiliului judeţean respinge plângerea 
prealabilă de revocare a dispoziţiei de admitere a schimbării 
numelui pe cale administrativă pentru numitul D.-P.L. 
formulată de către serviciul judeţean de evidenţă a 
persoanelor, considerând că acesta nu are calitatea de a 
solicita revocarea dispoziţiei, deoarece nu există un interes 
legitim din partea acestei instituţii şi o vătămare adusă prin 
actul administrativ emis.

Urmare a răspunsului negativ la plângerea prealabilă, 
serviciul judeţean de evidenţă promovează acţiune la instanţa 
de contencios administrativ prin care solicită analizarea 
legalităţii în care a fost emisă dispoziţia, cerând anularea 
acesteia. În acţiune se precizează faptul că dispoziţia a fost 
emisă cu exces de putere din partea preşedintelui consiliului 
judeţean şi a fost total nemotivată, atât din punct de vedere 
juridic, cât şi administrativ.
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Reiterăm opinia exprimată atât în doctrină, cât şi 
în jurisprudenţă, conform căreia motivarea unei decizii 
administrative nu poate fi  limitată la considerente legate de 
competenţa emitentului ori la temeiul de drept al acesteia, 
ci trebuie să conţină şi elementele de fapt care să permită 
destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile deciziei, 
iar pe de altă parte, să facă posibilă exercitarea controlului 
de legalitate. Motivarea apare ca un element esenţial pentru 
formarea convingerii cetăţenilor cu privire la legalitatea şi 
oportunitatea actului administrativ, reprezentând în acelaşi 
timp şi o garanţie a unei analize temeinice şi obiective a 
împrejurărilor de fapt, a cunoaşterii aprofundate şi a unei 
aplicări corespunzătoare a normelor legale în vigoare la fi ecare 
speţă, a alegerii soluţiei optime de către organul de decizie, a 
predictibilităţii administraţiei publice. Totodată, justifi carea 
raţiunilor de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii 
actului administrativ reprezintă o garanţie a respectării legii 
şi a ocrotirii drepturilor individuale, o formă de protejare a 
cetăţeanului împotriva arbitrariului puterii publice, care în 
aceste condiţii devine evident şi poate fi  cenzurat pe cale 
jurisdicţională. Motivarea conferă actului transparenţă, 
particularii având posibilitatea să verifice dacă actul este 
corect fundamentat şi permiţând controlul jurisdicţional.

În jurisprudenţa noastră, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, prin Decizia nr. 1580 din 11 aprilie 2008 a Secţiei 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, a statuat cu valoare 
de principiu faptul că „puterea discreţionară conferită unei 
autorităţi nu poate fi  privită, într-un stat de drept, ca o putere 
absolută şi fără limite, căci exercitarea dreptului de apreciere 
prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor prevăzute de Constituţie, ori de lege, constituie 
exces de putere, în contextul în care Constituţia României 
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prevede în art. 31 alin. 2 obligaţia autorităţilor publice de a 
asigura informarea corectă a cetăţeanului asupra treburilor 
publice, dar şi asupra problemelor de interes personal; prin 
urmare, orice decizie de natură a produce efecte privind 
drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie motivată nu 
doar din perspectiva competenţei de a emite acel act, ci şi din 
perspectiva posibilităţii persoanei şi a societăţii de a aprecia 
asupra legalităţii măsurii, respectiv asupra respectării graniţelor 
dintre puterea discreţionară şi arbitrariu, fi indcă a accepta teza 
potrivit căreia autoritatea nu trebuie să-şi motiveze deciziile 
echivalează cu golirea de conţinut a esenţei democraţiei şi a 
statului de drept bazat pe principiul legalităţii, cu alte cuvinte 
în condiţiile în care autorităţile publice sunt obligate să 
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra problemelor 
de interes personal ale acestora şi în condiţiile în care deciziile 
acestor autorităţi sunt supuse controlului judecătoresc pe calea 
contenciosului administrativ, nu se poate susţine, cum pare că ar 
dori instituţia pârâtă, că este permisă absenţa motivării explicite 
a actului administrativ atacat”.

Tot în acest sens, instanţa supremă a mai reţinut că în 
lipsa motivării explicite a actului administrativ, posibilitatea 
atacării în justiţie a actului respectiv este iluzorie, de vreme 
ce judecătorul nu poate specula asupra motivelor care 
au determinat autoritatea administrativă să ia o anumită 
măsură şi absenţa acestei motivări favorizează emiterea unor 
acte administrative abuzive, de vreme ce absenţa motivării 
lipseşte de orice efi cienţă controlul judecătoresc al actelor 
administrative; prin urmare, motivarea reprezintă o obligaţie 
generală, aplicabilă oricărui act administrativ, ea reprezintă 
o condiţie de legalitate externă a actului, care face obiectul 
unei aprecieri in concreto, după natura acestuia şi contextul 
adoptării sale, iar obiectivul său este prezentarea într-un mod 
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clar şi neechivoc a raţionamentului instituţiei emitente a 
actului şi, în raţionamentul tribunalului, motivarea urmăreşte 
o dublă fi nalitate: îndeplineşte, în primul rând, o funcţie de 
transparenţă în profi tul benefi ciarilor actului, care vor putea, 
astfel, să verifi ce dacă actul este sau nu întemeiat, și permite 
instanţei să realizeze controlul său jurisdicţional, deci în cele 
din urmă permite reconstituirea raţionamentului efectuat de 
autorul actului pentru a ajunge la adoptarea acestuia. Desigur, 
motivarea trebuie să fi gureze chiar în cuprinsul actului şi să fi e 
realizată de autorul său.

Aşadar, a motiva implică a face cunoscute cu claritate 
elementele de fapt şi de drept care permit înţelegerea şi 
aprecierea legalităţii actului administrativ, deci motivarea 
trebuie să permită judecătorului să exercite un control asupra 
elementelor de fapt şi de drept care au servit drept bază de 
exercitare a puterii de apreciere, trebuind a fi  realizată într-un 
mod sufi cient de detaliat şi, de asemenea, să fi e efectivă – 
respectiv completă, precisă şi circumstanţială, ceea ce nu se 
poate spune despre actul administrativ atacat.

În concluzie, pornind chiar şi de la defi niţia dată în doctrină 
actului administrativ – ca fiind manifestarea unilaterală 
şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în 
scopul de a produce efecte juridice, pe baza legii, în scopul 
organizării executării legii sau a executării în concret a legii 
– în speţa dedusă judecăţii este evident faptul că dispoziţia 
atacată de serviciul judeţean de evidenţă a persoanelor nu 
a emisă în baza legii şi nu-şi îndeplineşte scopul, modifi când 
şi interpretând într-un mod total nepermis prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 41 din 2003.

Prin întâmpinarea depusă, președintele consiliului judeţean 
invocă în primul rând excepţia lipsei capacităţii de folosinţă 
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a preşedintelui consiliului judeţean, apreciind că acesta nu ar 
avea capacitate procesuală într-o astfel de cauză, deşi este 
emitentul actului administrativ atacat, iar în subsidiar ridică 
excepţia lipsei de interes a serviciului public judeţean de 
evidenţă a persoanelor în promovarea unei astfel de acţiuni.

Deoarece cauza se află pe rolul instanţei de judecată, 
nu vom face comentarii cu privire la soluţia pe care aceasta 
urmează să o pronunţe, însă considerăm că o analiză a 
modului cum s-a încercat găsirea unei soluţii de admisibilitate 
a unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă 
prin care în aparenţă se creează o soluţionare favorabilă a unei 
cereri formulate de cetăţean – în opinia noastră, cu exces de 
putere și prin încălcarea în mod fl agrant a prevederilor legale 
– poate fi  făcută, tocmai pentru problematica pe care aceasta 
o ridică în faţa „actorilor” administrativi implicaţi.

Totodată, prin admiterea cererii a fost creată o situaţie 
destul de bizară pentru ceilalţi membri ai familiei petentului, 
respectiv soţia și fi i săi minori, ale căror cereri au fost respinse, 
soţia purtând acum un nume de familie care nu este nici al 
său de la naștere și nici numele soţului de la naștere, fi ind 
încălcată astfel nu numai voinţa comună a soţilor cu privire 
la numele de familie pe care urmează să-l poarte în timpul 
căsătoriei, ci și cele ale art. 282 C. civ.

Prin urmare, aceeaşi situaţie de fapt a fost soluţionată în 
mod diferit de către preşedintele consiliului judeţean prin 
emiterea unor acte administrative contradictorii, în speţă de 
admitere a cererii petentului, respectiv de respingere a cererii 
soţiei acestuia şi a celor doi copii minori.

Administraţia bazată pe lege trebuie să asigure proceduri 
adecvate şi corecte, respectarea valorilor sociale, drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. Adoptarea deciziilor de către 
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autorităţile cele mai apropiate de cetăţeni sau de problema 
la care se referă trebuie să fi e fundamentată pe cooperare 
inter-instituţională, autonomia decizională, transparenţă în 
emiterea actului administrativ.

Toate acestea vor permite participanţilor să urmărească 
procesele administrative şi să obţină informaţii referitoare 
la drepturile lor în relaţiile cu sectorul public, permiţând 
totodată şi realizarea unui control al autorităţii judecătoreşti 
atunci când se realizează derapaje instituţionale.

Pornind de la speţa prezentată se naște întrebarea care a 
dat și titlul acestui material și care în opinia noastră poate 
reprezenta un subiect de discuţii atât pentru teoreticienii, 
cât și pentru practicienii dreptului administrativ: o procedură 
administrativă necontencioasă poate fi  folosită ca mijloc de 
eludare a legii, aceasta realizându-se prin exces de putere 
din partea unei autorităţi administrative, concretizat în 
diminuarea până la anihilare a competenţelor unei instituţii 
publice? Așteptăm cu un deosebit interes, orice opinii în acest 
sens.
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Scurte consideraţii privind procedura aprobării 
tacite în context naţional și european
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1. Noţiuni explicative privind sensul sintagmei 
de „tăcere a administraţiei publice”

De-a lungul timpului, în doctrina juridică s-a pus problema 
de a ști dacă refuzul nejustificat de a satisface o cerere 
privitoare la un drept sau tăcerea administraţiei este sau nu 
un act administrativ.

Astfel de discuţii au luat naștere plecând de la situaţiile 
în care autoritatea publică primește plângerea prealabilă 
sau cererea, care trebuie să îndeplinească toate condiţiile 
cerute de lege și pe care este obligată fi e să o admită, fi e să 
o respingă, comunicând petiţionarului modul de rezolvare. 
Însă autoritatea publică poate refuza rezolvarea plângerii 
sau cererii, ceea ce echivalează cu o respingere a ei sau 
nu răspunde deloc, manifestându-se o tăcere din partea 
administraţiei1.

Tăcerea administraţiei publice rezultă din expresiile: „nu a 
primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h)” 
(termenul de 30 de zile de la înregistrarea cererii), precum 
și „nesoluţionarea în termen” de la art. 8 alin. (1) din Legea 
nr. 554 din 2004 a contenciosului administrativ.

1 L. Chiriac, Drept administrativ: activitatea autorităţilor administraţiei 
publice, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 25.



178

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Din dispoziţiile art. 8 rezultă că regula privind îndeplinirea 
plângerii prealabile de către subiectele care pot formula 
acţiune în contenciosul administrativ trebuie respectată 
pentru actul administrativ unilateral tipic, rezultând că nu 
se poate introduce acţiune în justiţie dacă nu s-a cerut, în 
prealabil, revocarea actului administrativ. Pentru acţiunile ce 
vizează actul administrativ atipic nu se pune problema unei 
astfel de proceduri1.

Dacă administraţia sau autoritatea publică tace și nu 
răspunde în termenul de 30 de zile prevăzut de 2 alin. (1) lit. h) 
sau într-un alt termen special prevăzut într-o altă lege, dovada 
dreptului de a introduce acţiunea este data înregistrării cererii 
care poate să fi e:

– O cerere pentru valorificarea unui drept sau a unui 
interes legitim, caz în care acţiunea va avea ca obiect 
actul administrativ asimilat, adică tăcerea, iar persoana 
vătămată în această situaţie va solicita instanţei 
obligarea autorităţii pârâte să emită actul administrativ 
solicitat;

– O plângere prealabilă, căreia nerăspunzându-i-se, 
determină partea vătămată să formuleze cerere care 
să privească anularea în tot sau în parte a actului 
administrativ, repararea pagubei cauzate și, eventual, 
daune morale.

Tăcerea administraţiei nu poate fi asimilată cu un 
consimţământ la cerere potrivit adagiului qui ne dit mot, 
consent. Cu toate acestea, dacă tăcerea administraţiei în 
lumina Legii contenciosului administrativ este asimilată 
refuzului nejustificat, în contextul derogatoriu impus 

1 I. Rîciu, Procedura contenciosului administrativ, Ed. Hamangiu, București, 
2009, p. 234.
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de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003 
privind procedura aprobării tacite faptul de a nu răspunde 
solicitantului în termenul prevăzut de lege de către autoritatea 
administraţiei publice echivalează cu aprobare tacită.

Totuși, procedura aprobării tacite are un obiect limitat, 
aplicându-se doar autorizaţiilor emise de autorităţile 
administraţiei publice prin care se permite solicitantului 
desfășurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau 
exercitarea unei profesii, cu excepţia celor care privesc regimul 
armelor de foc, muniţiilor și explozibililor, regimul drogurilor 
și precursorilor sau în domeniul siguranţei naţionale1.

Prin urmare, procedura aprobării tacite constituie o 
excepţie, fiind aplicată unor cazuri particulare, cum sunt 
autorizaţiile.

2. Aprobarea tacită – consecinţă a tăcerii 
administraţiei publice

2.1. Examen naţional

În România, sediul acestei materii este reprezentat de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003 privind 
procedura aprobării tacite2, care reglementează procedura 
aprobării tacite ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire 
a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice.

Aceste dispoziţii se aplică în următoarele cazuri3:
1 R.A. Lazăr, Pasivitatea administraţiei. Aspecte de ordin substanţial și procedural. 

Procedura aprobării tacite, în Curierul judiciar nr. 11-12 din 2004, p. 171.
2 Aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 486 din 2003, publicată în M. Of. 

nr. 827 din 22 noiembrie 2004, modifi cată și completată prin Legea nr. 157 din 
2010, publicată în M. Of. nr. 496 din 19 iulie 2010.

3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 1 alin. (2).
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a) procedurilor de emitere a autorizaţiilor;

b) procedurilor de reînnoire a autorizaţiilor;

c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării 
termenului de suspendare a autorizaţiilor sau a îndeplinirii 
măsurilor stabilite de organele de control competente.

În sensul acestei ordonanţe de urgenţă, termenii și 
expresiile de mai jos au următorul înţeles1:

a) autorizaţie – actul administrativ emis de autorităţile 
administraţiei publice competente prin care se permite 
solicitantului desfășurarea unei anumite activităţi, prestarea 
unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de 
autorizaţie include și avizele, licenţele, permisele, aprobările 
sau alte asemenea operaţiuni administrative prealabile ori 
ulterioare autorizării;

b) procedura aprobării tacite – procedura prin care 
autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea 
administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul 
prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.

Acest act normativ are drept scop îmbunătăţirea 
mediului de afaceri în România, prin înlăturarea barierelor 
administrative, responsabilizarea autorităţilor administraţiei 
publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege 
pentru emiterea autorizaţiilor, impulsionarea dezvoltării 
economice prin oferirea unor condiţii cât mai favorabile 
întreprinzătorilor, implicând costuri administrative 
cât mai reduse, combaterea corupţiei prin diminuarea 
arbitrarului în decizia administraţiei, precum și promovarea 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 3 alin. (1).
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calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea birocraţiei1.

Cu toate acestea, există semne de întrebare cu privire la 
posibilitatea existenţei unor riscuri pentru ordinea publică 
și libertăţile publice în domenii sensibile precum cel al 
urbanismului, construcţiilor sau utilizarea solului, având în 
vedere faptul că, potrivit articolului 2 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003 procedura aprobării 
tacite se aplica tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile 
administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul 
activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor 
de foc, muniţiilor și explozibililor, regimul drogurilor și 
precursorilor, precum și a autorizaţiilor din domeniul 
siguranţei naţionale.

De exemplu, judecător R.A. Lazăr arată că s-a pus problema 
restrângerii domeniului de aplicare a procedurii tacite, 
deoarece deschiderea prea largă, posibilitatea aprobării tacite 
în domenii de mare importanţă putând aduce prejudicii greu 
de reparat ulterior2.

Trebuie să ţinem cont înainte de toate că, potrivit 
expunerii de motive a Legii nr. 486 din 2003 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003 privind 
procedura aprobării tacite, prin adoptarea ordonanţei 
de urgenţă s-a urmărit concretizarea în plan legislativ și 
transpunerea în practică a Recomandării Consiliului Europei 
nr. 97/344 din 22 aprilie 1997 pentru îmbunătăţirea și 
simplificarea mediului de afaceri, care încurajează statele 

1 http://www.dce.gov.ro/dmapl/notafundaptacit.pdf
2 R.A. Lazăr, Aspecte procedurale ale emiterii actelor administrative. Câteva 

consideraţii privind procedura aprobării tacite, în Revista de Drept Public nr. 2 
din 2003, p. 86 apud F.L. Ghencea, Autorizarea administrativă: teorie, practică, 
jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 135.
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membre să adopte măsuri în special în ceea ce privește 
înfiinţarea de noi întreprinderi și sprijinirea acestora în 
primul an de la înfi inţare, în scopul stimulării potenţialului 
de inovare și creării de noi locuri de muncă. Totodată, din 
textul Recomandării rezultă că procedura aprobării tacite este 
considerată o „bună practică” în relaţia dintre administraţia 
publică și mediul de afaceri.

Așadar, aplicarea acestui act normativ în domeniul 
construcţiilor a fost realizată printr-o interpretare mult prea 
extinsă, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie stabilind prin Decizia 
nr. 13 din 16 septembrie 20131 într-un recurs în interesul legii 
că, în interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 
2003, procedura aprobării tacite nu este aplicabilă în cadrul 
autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism și 
documentaţiilor de urbanism prevăzute de art. 6 alin. (1) și 
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modifi cările 
și completările ulterioare, și art. 29 și art. 44 din Legea nr. 350 
din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu 
modifi cările și completările ulterioare2.

Curtea a arătat că interpretarea sistematică a tuturor 
acestor texte normative conduce la concluzia că adoptarea 
procedurii aprobării tacite a avut în vedere simplificarea 
procedurii de înfi inţare de noi întreprinderi și îmbunătăţirea 
mediului de afaceri, astfel încât noţiunea de „activitate” – 
prevăzută în defi niţia dată autorizaţiei prin art. 3 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003 – are 
în vedere activitatea cu caracter de continuitate, în sens de 

1 Publicată în M. Of. nr. 674 din 1 noiembrie 2013.
2 G. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ: comentată și adnotată cu 

legislaţie, jurisprudenţă și doctrină, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 124.
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„întreprindere”, iar nu o activitate ocazională, cum este aceea 
de construire a unui imobil, în temeiul unei autorizaţii emise 
pe baza documentaţiei de urbanism prevăzute de lege.

În materia supusă analizei și doctrina a optat pentru 
interpretarea potrivit căreia, prin extensia actelor și 
operaţiunilor care intră sub incidenţa sferei de reglementare 
a aprobării tacite, se depășește limita actelor care vizează 
autorizarea unor activităţi, trecându-se în zona actelor care 
vizează exerciţiul unui drept fundamental – cum ar fi  cazul 
autorizaţiei de construire sau de demolare1.

Depășind pragul dificultăţilor ridicate de acest act 
normativ, putem observa că s-a dorit o simplificare a 
procedurilor administrative, autorităţile administraţiei publice 
având posibilitatea de a efectua o analiza a tuturor condiţiilor 
cerute pentru emiterea autorizaţiilor și de a identifi ca acele 
condiţii care nu sunt absolut necesare, în vederea eliminării 
sau a înlocuirii acestora cu declaraţii pe propria răspundere2.

În condiţiile acestei ordonanţe, autorizaţia se considera 
acordată sau, după caz, reînnoită, dacă autoritatea administraţiei 
publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege 
pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii3.

Dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionarea 
cererii de autorizare, autorităţile administraţiei publice sunt 
obligate să soluţioneze cererea de autorizare în termen de 
30 de zile de la depunerea acesteia4.

1 R.A. Lazăr, Pasivitatea administraţiei ..., op. cit., p. 183; F.L. Ghencea, 
Autorizarea administrativă ..., op. cit., p. 133.

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 5.
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 6 alin. (1).
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 6 alin. (2).
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Solicitantul autorizaţiei depune, odată cu cererea, 
documentaţia completă, întocmită potrivit prevederilor legale 
care reglementează procedura de autorizare respectivă și 
potrivit informaţiilor furnizate de autoritatea administraţiei 
publice1.

La depunerea cererii privind eliberarea sau reînnoirea 
autorizaţiei, solicitantul va primi, în scris, din partea autorităţii 
administraţiei publice, pe lângă numărul și data înregistrării 
cererii, și informaţii exprese cu privire la termenul legal de 
soluţionare a acesteia, cu menţiunea că cererea respectivă 
este supusă sau nu procedurii aprobării tacite2.

După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea 
autorizaţiei și în lipsa unei comunicări scrise din partea 
autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfășura 
activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care 
s-a solicitat autorizarea3.

Pentru obţinerea documentului ofi cial prin care se permite 
desfășurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea 
profesiei, solicitantul se poate adresa autorităţii în cauză sau 
direct instanţei judecătorești4.

În situaţia în care solicitantul s-a adresat autorităţii 
administraţiei publice în cauză, acesta îi aduce la cunoștinţă 
existenţa cazului de aprobare tacită cu privire la orice act supus 
aprobării tacite, potrivit legii, și solicită totodată eliberarea, 
prin registratura autorităţii respective, a unui document 
ofi cial prin care să se confi rme faptul că nu a fost eliberat, 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 6 alin. (3).
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 6 alin. (31).
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 7 alin. (1).
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 7 alin. (2).
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în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la 
solicitarea sa1.

Acest document2:

– permite solicitantului desfășurarea unei activităţi, 
prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii și 
se eliberează în termen de 5 zile de la solicitare.

– ţine loc de autorizaţie în toate situaţiile, inclusiv în faţa 
organelor de control, cu excepţia autorizaţiei care este 
validă numai în formă standard, expres reglementată de 
lege.

În cazul în care autoritatea administraţiei publice respective 
nu răspunde sau refuză să elibereze documentul anterior, 
prin care permite desfășurarea unei activităţi, prestarea unui 
serviciu sau exercitarea unei profesii, precum și în cazul în 
care autorizaţia este validă numai în formă standard, expres 
reglementată de lege, solicitantul se poate adresa instanţei 
judecătorești, potrivit procedurii stabilite prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 27 din 20033.

În situaţia în care solicitantul se adresează direct instanţei 
judecătorești, parcurgerea procedurii prezentate mai sus nu 
este obligatorie4.

Cererea de chemare în judecată a autorităţii administraţiei 
publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se 
introduce la instanţa judecătorească de contencios administrativ 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 8 alin. (1).
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 8 alin. (2) și 

alin. (3).
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 8 alin. (4).
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 9 alin. (1).
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competentă1. Instanţa va soluţiona cererea în termen de cel 
mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părţilor2.

În cazul în care instanţa constată îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă privind aprobarea 
tacită, pronunţă o hotărâre prin care obligă autoritatea 
administraţiei publice să elibereze documentul ofi cial prin care 
se permite solicitantului să desfășoare o anumită activitate, 
să presteze un serviciu sau să exercite o profesie3.

Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la 
pronunţare și sunt defi nitive4.

Dacă, în urma admiterii acţiunii, autoritatea administraţiei 
publice nu îndeplinește obligaţia în termenul stabilit prin 
hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanţa 
poate obliga conducătorul autorităţii administraţiei publice 
în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia la plata unei amenzi 
judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe 
economie pentru fi ecare zi de întârziere, precum și la plata 
unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere5.

Hotărârea poate fi  atacată cu recurs, în termen de cinci zile 
de la pronunţare6.

Dacă se solicită aplicarea amenzii judiciare, conducătorul 
autorităţii administraţiei publice poate chema în garanţie 
persoanele vinovate de neexecutarea hotărârii7.

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 9 alin. (2).
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 9 alin. (3).
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 11 alin. (2).
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 11 alin. (3).
5 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 12 alin. (1).
6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 13 alin. (3).
7 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 13 alin. (1).
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În cazul în care, după obţinerea documentului oficial 
prin care se permite desfășurarea unei activităţi, prestarea 
unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea 
administraţiei publice constată neîndeplinirea unor condiţii 
importante prevăzute pentru eliberarea autorizaţiei, aceasta 
nu va putea anula documentul, ci va notifica de îndată 
titularului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, neregularităţile constatate, modul de remediere a 
tuturor defi cienţelor identifi cate, precum și termenul în care 
titularul trebuie să respecte această obligaţie. Acest termen nu 
poate fi  mai mic de 30 de zile și începe să curgă de la primirea 
notifi cării1.

Autoritatea administraţiei publice va anula documentul 
oficial prin care se permite desfășurarea unei activităţi, 
prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat 
potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanţă de 
urgentă, în cazul în care constata neîndeplinirea unor condiţii 
care aduc o gravă atingere interesului public, siguranţei 
naţionale, ordinii sau sănătăţii publice și care nu pot fi 
remediate sau în cazul în care defi cientele identifi cate nu au 
fost remediate în termenul stabilit2.

Împotriva actului administrativ prin care se anulează 
documentul oficial titularul se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ competente3.

Autorităţile administraţiei publice competente au obligaţia 
de a controla modul de desfășurare a activităţilor efectuate pe 
baza aprobării tacite și de a lua măsurile legale ce se impun4.

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 16 alin. (1).
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 16 alin. (2).
3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 16 alin. (3).
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003, art. 161.
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2.2. Examen european

Dreptul european are la bază idei liberale legate de 
promovarea întreprinderilor private și a principiilor pieţei, 
ceea ce presupune o reducere semnificativă a funcţiilor 
administrative și a dreptului public care sta la baza acestora. 
Importanţa dată procedurii de autorizare reiese din preocuparea 
legiuitorului european de a reglementa la nivelul Tratatului 
privind funcţionarea Uniunii Europene la articolul 118 existenţa 
unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare și control 
la nivelul Uniunii, fapt concretizat în practică prin construirea 
unui proces de autorizare la nivel european în anumite domenii 
considerate de o importanţă deosebită1.

Cât privește aprobarea tacită, la nivelul Uniunii Europene 
întâlnim Directiva nr. 2006/123/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne2, 
care stipulează: „Conceptul de regim de autorizare ar 
trebui să cuprindă, printre altele, procedurile administrative 
pentru acordarea autorizaţiilor, licenţelor, aprobărilor sau 
concesiunilor și, de asemenea, obligaţia, pentru a putea 
exercita activitatea, de a fi  înscris ca membru al unei profesii 
sau într-un registru, într-un rol sau o bază de date, de a fi  
numit în mod ofi cial pe lângă un organism sau de a obţine un 
certifi cat profesional care atestă apartenenţa la o profesie. 
Autorizaţia poate fi acordată nu numai printr-o decizie 
formală, ci și printr-o decizie implicită, rezultând, de exemplu, 
din lipsa unui răspuns al autorităţii competente sau din faptul 
că persoana interesată trebuie să aștepte confi rmarea primirii 
unei declaraţii pentru a începe activitatea în cauză sau pentru 
ca aceasta din urmă să fi e legală”.

1 F.L. Ghencea, Autorizarea administrativă ..., op. cit., pp. 192-193.
2 Jurnalul Ofi cial L 376, 27 decembrie 2006, pp. 0036-0068.
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Acest lucru înseamnă că dacă o autoritate administrativă 
nu reușește să respecte termenul limită al deciziei, persoana 
interesată dobândește dreptul sau interesul legitim pretins, 
spre deosebire de regula tradiţională prevăzută de sistemul 
francez1, potrivit căreia „dacă tăcerea asupra unei cereri 
este păstrată mai mult de două luni de către autorităţile 
administrative, cu excepţiile prevăzute de lege, aceasta va fi  
considerată refuz”2.

Tăcerea păstrată timp de două luni de către autorităţile 
administrative franceze asupra unei cereri va fi  considerată 
decizie implicită de acceptare în cazurile prevăzute în decretele 
aprobate în Consiliul de Stat3. În concluzie, în sistemul francez 
regula o constituie refuzul tacit4.

Astfel, persoana interesată are posibilitatea de a se adresa 
unei instanţe superioare, „forţând” întregul sistem să analizeze 
prompt problema și să decidă în acest sens5.

În vederea obţinerii unei efi cienţe mai mari în treburile 
administrative și pentru a evita procesele de decizie 
îndelungate, se încearcă a se impune acordul tacit.

1 Prima ţară care a introdus conceptul de „tăcere administrativă” cu sensul 
de răspuns negativ a fost Franţa, printr-un decret publicat în Jurnalul Ofi cial al 
Republicii Franceze în data de 15 martie 1864.

2 Legea franceză nr. 2000-321/2000, art. 21 privind relaţiile dintre cetăţeni 
și administraţie, http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=LEGI
TEXT000005629288

3 Legea franceză nr. 2000-321/2000, art. 22 privind relaţiile dintre cetăţeni 
și administraţie.

4 N.G. Bodea, Procedura aprobării tacite: Inerţie sau garanţie? Privire 
comparativă asupra sistemului legislativ român și francez, în Revista Transilvană 
de Știinţe Administrative 3 (12), 2004, pp. 5-13.

5 P. Kovač, Fighting Administrative Silence – from traditional fi ction of 
negative act to the recognition of a claim?, EGPA 2011 Bucharest – PSG X Law 
and Public Administration, 2011, p. 2.
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Spania a fost una din primele ţări care a reglementat 
tăcerea administraţiei și consecinţele sale1. Aceste reguli 
sunt denumite, în prezent, „tehnici”, și aparţin abordării 
reglementării reciproce a relaţiilor dintre stat și cei 
administraţi (ex.: medierea și arbitrarul).

În general, regula răspunsului negativ se aplică, în special, 
în procedurile demarate din ofi ciu, incluzând posibilitatea de 
limitare a obligaţiilor în temeiul dreptului material, în timp ce 
aprobarea tacită ce poartă denumirea de „silencio positivo” se 
aplică în cadrul procedurilor iniţiate la cererea părţii interesate. 
Aceasta din urmă poate formula o reclamaţie către organul care 
nu a reușit să emită actul sau către o instanţă superioară.

În Spania, regula generală o constituie aprobarea tacită 
(silencio positivo) și este limitată ca și în Franţa și Italia, indiferent 
dacă este asigurată de Legea procedurii administrative generale 
sau de un act specifi c. Este inadmisibilă în raport cu tratatele, 
libertăţile constituţionale, asigurările sociale și sănătatea 
publică, protecţia mediului, apărarea naţională etc.

În dreptul public al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei 
de Nord nu se regăsește termenul de „tăcere a administraţiei 
publice”2, dar nu înseamnă ca acest tip de fenomen nu se produce.

Regatul Unit înregistrează, astfel, impactul normelor 
și procedurilor europene în cadrul Consiliului Europei și al 
Uniunii Europene, incluzând chiar o parţială codificare a 

1 Spania a fost una din primele ţări care a adoptat Legea procedurii 
administrative generale încă din anul 1889. O versiune mai nouă a acestui act 
denumită Legea privind procedura administrativă a fost adoptată în 1958 și 
revizuită în 1992. Ca și Austria și fosta Iugoslavie, Spania are o lungă tradiţie de 
reglementare și implementare a procedurii administrative, dar a și dezvoltat 
teorii și jurisprudenţă în acest sens.

2 G. Anthony, Administrative silence and UK Public Law, în revista Curentul 
Juridic, Anul XI, nr. 3-4 (34-35), 2008.
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procedurii administrative (1958 și 1966) și o răspundere a 
statului în cazul inacţiunii administraţiei.

Marea Britanie soluţionează problema inacţiunii 
administraţiei, în principal, recurgând la dreptul statutar și la 
jurisprudenţă, prin combinarea măsurilor ce privesc refuzul 
tacit cu sarcina părţii interesate de a căuta mijloace legale 
sau, din contră, prin stabilirea unor sisteme alternative care 
protejează cetăţeanul împotriva acestor situaţii1.

Un exemplu de bună practică îl reprezintă crearea Comisarului 
Parlamentar pentru Administraţie, înfi inţat prin Actul Comisarului 
Parlamentar în anul 1967. Acesta acţionează ca un Ombudsman 
sau ca un mediator între organismul care nu a reușit să decidă și 
partea interesată ce este în așteptarea unui răspuns.

De regulă, Comisarul este împuternicit să investigheze cazuri 
de „maladministration” – administrare defectuoasă. Totodată, 
trebuie precizat că termenul de „administrare defectuoasă” 
nu este defi nit în legislaţie, ci interpretat, de regulă, ca fi ind 
„părtinire, neglijenţă, întârziere, incompetenţă etc.”.

Tăcerea administraţiei poate fi  identifi cată în legislaţia 
britanică și în cazul actelor ce reglementează amenajarea 
teritorială sau urbanismul. Spre deosebire de tradiţia 
Europei Centrale, în Regatul Unit mecanismele referitoare 
la consecinţele tăcerii administraţiei nu sunt bazate numai 
pe protecţia cetăţenilor, ci și pe transparenţa sistemului 
autorităţilor și pe corectitudinea procedurală necesară. Același 
lucru se aplică și în cazul Ombudsmanului suedez.

În Austria, Legea federală privind procedura administrativă 
a fost aplicată începând cu anul 1991. Tăcerea administraţiei 
publice a fost tratată și în Codul de la 1925. Dreptul la recurs 
este un principiu, recursul este întotdeauna depus la organul 

1 P. Kovač, Fighting Administrative Silence ..., op. cit., p. 12.
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de primă instanţă. Termenul limită pentru decizie este de 6 
luni și curge de la demararea procedurii1.

Dacă nu este numit un organ de apel, partea interesată 
poate recurge la litigiul administrativ în ceea ce privește 
tăcerea administraţiei. Există reglementări specifice care 
stabilesc dispoziţii speciale.

În mod constant sunt în curs de dezvoltare noi modalităţi 
de a rezolva problema lipsei acţiunii administraţiei. Un model 
similar se aplică și în Germania, în cazul termenelor limită 
depășite și a ipotezei răspunsului negativ, potrivit Legii 
federale privind procedura administrativă, însă având un 
sistem suplimentar de diferite termene limită (mai scurte sau 
mai lungi) și de aprobare tacită sau de transfer de competenţă 
în temeiul unor acte normative specifi ce. Având în vedere 
trecutul lor comun, sistemul austriac a infl uenţat ţări precum 
fosta Iugoslavia, unde reglementările privind procedurile 
administrative s-au dezvoltat rapid în ultimii ani, mai ales sub 
impactul eforturilor de integrare în Uniunea Europeană.

3. Concluzii

După cum s-a putut observa, tăcerea administraţiei publice 
reprezintă o instituţie clasică a procedurii administrative, 
ce derivă din principiul de bază privind regula de drept care 
limitează abuzul autorităţilor publice în relaţia cu participanţii 
„inferiori” – cetăţenii – în raporturile administrative.

Potrivit celor prezentate anterior, se presupune că tăcerea 
administraţiei publice este susţinută de următoarele aspecte 
procedurale:

1 Acest termen este relativ lung dar presupune răspunsuri reale, mai puţine 
eșecuri în respectarea acestui termen și, în general, un sistem mai efi cient.
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– trebuie să existe o problemă specifi că administrativă;

– termenul limită de luare a deciziei trebuie să fi e stabilit;

– existenţa unor mijloace legale de remediere în cazul în 
care tăcerea administraţie publice trebui să fi e prescrisă.

Astfel, tăcerea administraţiei publice și consecinţele 
aferente acesteia există doar dacă este stabilit, înainte de 
toate, un termen limită pentru luarea deciziei. Acest lucru 
implică o acţiune prescrisă și reprezintă o primă consecinţă 
legală și este însoţită de o aprobare sau un refuz tacit în 
eventualitatea în care termenul este depășit. O a doua 
consecinţă legală este aceea prin care se urmărește ca regula 
juridică să fi e efi cientă.

Importanţa stabilirii unui termen limită nu este redată 
doar de asigurarea că deciziile vor fi  luate, dar și de faptul că 
acestea vor fi  adoptate într-un termen util astfel încât să nu 
devină lipsite de sens.

Se poate observa că termenul limită diferă de la o ţară la 
alta, de exemplu în Austria și Franţa termenul poate varia de 
la 2 la 6 luni.

Uneori, procedura tăcerii administraţiei publice poate duce 
la o administrare defectuoasă.

Conform defi niţiei propuse de Ombudsmanul European 
și acceptate de Parlamentul European prin Rezoluţia 
C4-0270/981: „administrarea defectuoasă apare atunci când 
un organism public nu acţionează în conformitate cu o regulă 
sau un principiu care este obligatoriu pentru acesta2”.

1 Jurnalul Ofi cial al Comunităţii Europene, C 292, Vol. 4, 21 septembrie 1998, 
p. 169.

2 Ombudsmanul European, Raport Anual – 1997, Strasbourg, 20 aprilie 1998, 
p. 23.
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Administrare defectuoasă poate reprezenta: nerespectarea 
drepturilor fundamentale, nereguli administrative, omisiuni 
administrative, abuzul de putere, neglijenţă, proceduri ilegale, 
nedrepte, nefuncţionare sau incompetenţă, discriminare, 
întârziere ce poate fi  evitată, refuzul sau lipsa informării etc.1

Pentru a proteja drepturile cetăţenilor faţă de abuzul 
autorităţilor, trebuie să existe garanţii legale în cazul în care 
principiile bunei administrări nu sunt puse în practică.

În acest sens enumerăm principiile bunei administrări: 
încredere și predictibilitate, deschidere și transparenţă, 
responsabilitate, efi cienţă și efi cacitate2.

În ceea ce privește România, trebuie remarcat faptul 
că la nivelul acestui stat nu există un Cod de procedură 
administrativă, iar tăcerea administraţiei publice, deși nu 
sub această formulă, este reglementată de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 27 din 2003 privind procedura 
aprobării tacite. Conform acestui act normativ, înţelegem 
prin „aprobare tacită procedura prin care autorizaţia este 
considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice 
nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru 
emiterea respectivei autorizaţii”.

Astfel, regula în România spre deosebire de Franţa, o 
constituie aprobarea și nu refuzul.

Însă în doctrină au fost exprimate idei conform cărora 
tăcerea administraţiei ar avea sensul și de refuz nejustifi cat, 

1 E. Bălan, G. Varia, C. Iftene, D. Troanţă, M. Văcărelu, Dreptul la o bună 
administrare și impactul său asupra procedurilor administraţiei publice, 
Ed. Comunicare.ro, 2010, p. 27.

2 Doctrina a sistematizat principiile consacrate de Curtea de Justiţie și 
Tribunalul de Primă Instanţă în patru grupe principale, a se vedea E. Bălan, 
G. Varia, C. Iftene, D. Troanţă, M. Văcărelu, Dreptul la o bună administrare ...., 
op. cit., p. 43.
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așa cum este el reglementat la art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea 
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ1, modifi cată 
și completată, ca „exprimarea explicită, cu exces de putere, a 
voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată 
refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului 
administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii 
sau, după caz, a plângerii prealabile”.

Prin proiectul Codului de procedură administrativă se 
încearcă clarifi carea termenilor de aprobare tacită și de refuz 
nejustifi cat.

În concluzie, se remarcă necesitatea codifi cării normelor 
administrative deoarece reprezintă una din problemele 
frecvent abordate atât din perspectiva activităţii administraţiei 
publice, cât și a nevoilor cetăţeanului, a modului în care 
acestea sunt satisfăcute de administraţie2.

Codificarea administrativă, dacă este realizată într-o 
manieră optimă, reprezintă una dintre cele mai puternice și 
efi ciente metode de simplifi care administrativă3.

1 M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
2 E Roma, Semnifi caţia codifi cării normelor de procedură administrativă 

din perspectiva integrării în Uniunea Europeană, în Revista de Drept Public 
nr. 3/2005, pp. 101-104 apud E. Bălan, G. Varia, C. Iftene, D. Troanţă, M. Văcărelu, 
Dreptul la o bună administrare ...., op. cit., p. 176.

3 E. Bălan, G. Varia, C. Iftene, D. Troanţă, M. Văcărelu, Dreptul la o bună 
administrare ....., op. cit., p. 176.
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Decizii difi cile: limitele libertăţii de apreciere 
a autorităţilor contractante în atribuirea 

contractelor de concesiune

Conf. univ. dr. Simona GHERGHINA*

Facultatea de Drept 
Universitatea din București

1. Regimul juridic al atribuirii contractului. Contracte 
neincluse în sfera de aplicare a legii

Privită dintr-o perspectivă largă, încheierea unui contract 
de concesiune parcurge două mari etape1: cea a procedurilor 
premergătoare, menite să pregătească documentaţia de 
atribuire, urmată de etapa derulării procedurilor de atribuire, 
ce ia sfârșit de regulă odată cu semnarea contractului, în 
măsura în care procedura de atribuire nu este anulată. 
În cursul acestor două etape, autorităţile contractante trebuie 
să ia o serie de decizii legate atât de organizarea procedurii 
de atribuire, cât și de conţinutul contractului de concesiune. 
Dacă regulile aplicabile procedurii de atribuire sunt stabilite 
în detaliu, prin transpunerea la nivel naţional a directivelor 

* Realizarea acestui studiu a fost sprijinită de Ministerul Educaţiei CNCS-
UEFISCDI în cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-PD-2012-3-0103. 
Ideile principale au fost prezentate în cadrul celei de-a VIII-a Conferinţe 
anuale a Societăţii Academice de Știinţe Administrative, cu tema „Procedura 
administrativă necontencioasă” (București, 20 noiembrie 2015), iar o formă ușor 
diferită a fost inclusă în volumul ce prezintă rezultatele cercetării: S. Gherghina, 
The Financing of Public Investments: Between the Legal Limitations and the 
Public Interest Imperative, Ed. C.H. Beck, București, 2015 și a fost de asemenea 
publicată în Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 14, 2015.

1 Pentru o prezentare a acestor etape, S. Gherghina, The Financing of Public 
Investments: Between the Legal Limitations and the Public Interest Imperative, 
Ed. C.H. Beck, București, 2015, pp. 97-99.
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aplicabile în dreptul U.E., în ceea ce privește determinarea 
conţinutului contractului sunt stabilite doar reguli generale, 
cu aplicabilitate limitată, cuprinse în Hotărârea Guvernului 
nr. 71 din 2007, prin care sunt aprobate normele de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune.

În aceste condiţii, autorităţile contractante trebuie să 
adopte o serie de decizii legate de determinarea conţinutului 
contractului, decizii pentru care nu au un sistem de referinţă 
precis stabilit, fiind astfel nevoite să realizeze propria 
ţesătură de principii generale și reguli ca temei pentru 
adoptarea acestor decizii. Mai mult, o asemenea zonă 
insufi cient reglementată, care nu poate orienta o serie de 
decizii importante ale autorităţilor contractante, există și 
în ceea ce privește procedurile de atribuire. În ciuda faptului 
că reglementarea naţională în materia achiziţiilor publice – 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 20061 – este 
aplicabilă numai contractelor de concesiune având o valoare 
mai mare decât pragurile prevăzute, preluate din Directiva 
18/2004 privind achiziţiile publice, legislaţia secundară 
ce prevede detalii suplimentare în legătură cu atribuirea 
contractelor de concesiune (Hotărârea Guvernului nr. 71 
din 2007) nu face nicio referire la derularea unei proceduri 
de evaluare a contractului de concesiune în cursul etapei 
preliminare atribuirii, sau la utilizarea unei proceduri 
simplifi cate în vederea atribuirii contractelor a căror valoare 
se situează sub pragul stabilit de lege. Deși titlul hotărârii de 
guvern face referire la contractele reglementate de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006 (hotărâre de guvern 

1 Până la mijlocul lunii aprilie 2016 România trebuie să fi nalizeze transpunerea 
directivelor 23, 24, și 25 din 2014 privind concesiunile, achiziţiile publice și 
utilităţile.
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pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006), normele 
sale par a se aplica tuturor contractelor de concesiune, inclusiv 
celor a căror valoare este sub prag.

Aspectele legate de procedurile de atribuire aferente 
contractelor de concesiune excluse din sfera de aplicare a 
directivelor – atât cea din 2004 privind achiziţiile publice 
(care reglementa doar concesiunile de lucrări, nu și cele de 
servicii), cât și directiva privind concesiunile din 2014 – sau 
afl ate sub pragurile din cele două directive – au făcut obiectul 
unor dezbateri intense1. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
a decis că, în ciuda excluderii concesiunilor de servicii din 
sfera de aplicare a directivelor înainte de 2014, autorităţile 
contractante trebuie să asigure un anumit grad de publicitate 
și transparenţă „sufi cient pentru a permite deschiderea pieţei 
pentru concurenţă”2. Directiva din 2004 privind Utilităţile 
nu era aplicabilă contractelor de concesiune3, nici celor 
de lucrări și nici celor de servicii, și numai concesiunile de 

1 C. Risvig Hansen, Contracts not Covered, or not Fully Covered, by the Public 
Sector Directive, Djøf Publishing, 2012, pp. 121-144; D. Dragoș, R. Caranta 
(ed.), Outside EU Procurement Directives – Inside the Treaty?; Djøf Publishing, 
2012, S. Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement. Regulation 
in the EU and UK, ed. a 3a, Sweet&Maxwell, 2014, pp. 245-250; P. Telles, The 
Good, the Bad, and the Ugly: The EU’s Internal Market, Public Procurement 
Thresholds, and Cross-border Interest, (2013) 1 Public Contract Law Journal, 
pp. 12-17; P. Bogdanowicz, Cross-border Interest and Concession Contracts: a 
Critical Approach, European Procurement and Public Private Partnership Law 
Review 2/2015, pp. 83-91.

2 „suffi cient to enable the market to be opened up to competition”. A se 
vedea cauza C-324/98 Telaustria and Telefonadress [2000] ECR I-10745; cauza 
C-231/03 Coname [2005] ECR I-7287; cauza C-458/03 Parking Brixen [2005] 
ECR I-8585; cauza C-324/07 Coditel Brabant [2008] ECR I-8457.

3 Art. 18 din Directiva nr. 2004/17.
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lucrări supuse Directivei nr. 18/2004 (i.e. cele peste pragul 
valoric) sunt incluse în domeniul de aplicare al directivei 
privind remediile (Directiva nr. 2007/66/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modifi care 
a Directivelor Consiliului nr. 89/665/CEE și nr. 92/13/CEE cu 
privire la îmbunătăţirea efectivităţii procedurilor de contestare 
a atribuirii contractelor publice). Directiva privind Concesiunile 
din 2014 se aplică tuturor contractelor de concesiune de 
lucrări sau de servicii având o valoare cel puţin egală cu sau 
mai mare de 5.186.000 euro1, cu excepţia acelora excluse 
în mod expres. Paragraful 23 al Preambulului Directivei 
arată că acest prag valoric refl ectă existenţa unui „interes 
transfrontalier clar”, în legătură cu un anumit contract de 
concesiune, al operatorilor economici din alte State Membre. 
Contractele de concesiune a căror valoare este mai mică nu 
sunt supuse regulilor din Directiva privind Concesiunile2.

Cu toate acestea, C.J.U.E. a stabilit3 că în cazul contractelor 
de concesiune de lucrări a căror valoare este mai mică decât 
pragul valoric care atrage aplicarea directivei, precum și în 
cazul contractelor de concesiune de servicii, sunt aplicabile 
principiile derivate din libertăţile fundamentale consacrate 
de Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, în 
măsura în care aceste contracte de concesiune prezintă un 
interes transfrontalier. În cazul în care C.J.U.E. va menţine 
acest raţionament și în privinţa Directivei din 2014 privind 

1 Pragul este calculat în același mod atât pentru concesiunile de lucrări, cât 
și pentru cele de servicii, pe baza „cifrei totale de afaceri a concesionarului cu 
privire la lucrări și servicii care fac obiectul concesiunii, astfel cum a fost estimată 
de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, fără TVA, pe durata 
contractului” (par. 23 al Preambulului Directivei din 2014 privind Concesiunile).

2 P. Bogdanowicz, Cross-border Interest and Concession Contracts, op. cit., 
p. 86.

3 Cauza C-324/98, Telaustria and Telefonadress [2000], par. 60.
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Concesiunile, principiile derivate din T.F.U.E. vor continua să 
fi e aplicabile și în cazul contractelor de concesiune de lucrări 
sau de servicii excluse din domeniul de aplicare al directivei 
sau a căror valoare este sub prag. Referirea din paragraful 
23 al Preambulului Directivei privind Concesiunile la faptul 
că pragul este prezumat a fi  un indicator clar al existenţei 
unui interes transfrontalier poate fi  interpretată și în sensul 
că instituie o prezumţie că nu există un astfel de interes în 
cazul în care valoarea se situează sub prag1. În absenţa unui 
interes transfrontalier2, nu există nicio bază pentru aplicarea 
principiilor derivate din T.F.U.E.

Deși soluţia ce ar putea fi  adoptată de C.J.U.E. în această 
privinţă nu poate fi integral derivată din jurisprudenţa sa 
anterioară, a fost subliniat faptul că C.J.U.E. poate aprecia 
că există un interes transfrontalier în special în cazul 
concesiunilor de servicii având o valoare cel puţin egală cu 
pragul mult mai redus prevăzut de Directiva nr. 24/2014 
privind achiziţiile publice și de Directiva nr. 25/2014 privind 
utilităţile în ceea ce privește contractele de achiziţii de 
servicii3. Dincolo de distincţia dintre contractele de achiziţii de 
servicii și contractele de concesiune de servicii, cele din urmă 
pot fi  considerate a fi  de interes pentru furnizorii de servicii 
din alte State Membre și prin urmare atribuirea lor poate fi  

1 R. Craven, The EU’s 2014 Concessions Directive, (2014) 4 Public Procurement 
Law Review, p. 192.

2 Acest concept a fost utilizat pentru prima dată în cauza C-507/03, 
Commission v. Ireland („An Post”) [2007], în care Curtea a reţinut că atribuirea 
unui contract de achiziţie a unui serviciu neprioritar fără nicio publicitate este 
o încălcare a obligaţiei de a asigura transparenţa procedurii și prin urmare o 
încălcare a articolelor 49 și 56 T.F.U.E.. S. Arrowsmith, The Law of Public and 
Utilities Procurement. Regulation in the EU and UK, ..., op. cit., p. 245.

3 Ibidem. Pragul valoric pentru contracte de achiziţii de lucrări și contracte 
de concesiune de lucrări este același în toate cele trei directive din 2014.
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organizată cel puţin cu respectarea principiilor derivate din 
T.F.U.E.

Oricum, interesul transfrontalier este prezumat în cazul 
concesiunilor a căror valoare este peste prag, fără a mai fi  
necesară nicio evaluare a existenţei sale1, dar trebuie să fi e 
determinat în fi ecare caz în care valoarea concesiunii este sub 
prag. În absenţa unei defi niţii clare a interesului transfrontalier 
și a unor reguli pentru identificarea sa, evaluarea trebuie 
să fie realizată de la caz la caz2. În cazul în care interesul 
transfrontalier este identifi cat, dreptul Uniunii Europene va fi  
aplicabil, în timp ce în absenţa acestuia contractul va fi  atribuit 
conform regulilor naţionale, în măsura în care acestea există 
pentru contractele a căror valoare este sub prag.

În acest context, sarcina evaluării existenţei interesului 
transfrontalier și prin urmare a aplicabilităţii dreptului 
Uniunii Europene sau, după caz, a dreptului naţional, revine 
autorităţilor contractante. Cu toate acestea, nu există reguli 
clare sau ghiduri care să ofere repere pentru o evaluare 
uniformă. Această problemă este analizată de Comunicările 
Comisiei Europene din 2000 și, respectiv, 2006 precum 
și de jurisprudenţa C.J.U.E., ceea ce nu contribuie însă la 
identifi carea unor criterii clare pentru determinarea existenţei 
interesului transfrontalier, jurisprudenţa Curţii cu privire la 

1 P. Telles, The Good, the Bad, and the Ugly ..., op. cit., p. 11. Așa cum arată 
autorul, puritatea regimului juridic al Uniunii Europene, care ar presupune 
aplicarea sa numai cu privire la acele situaţii care prezintă un interes 
transnaţional, a fost atenuată în schimbul ușurinţei și certitudinii juridice.

2 P. Bogdanowicz, (Still) Qualitative approach to a cross-border interest and 
application of the European Union law to concessions? Some remarks on C-388/12 
Comune di Ancona judgement, (2015) Public Procurement Law Review, 1, NA26.
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acest aspect fi ind chiar criticată pe motiv că are ca efect o 
creștere a incertitudinii juridice1.

Comunicarea interpretativă a Comisiei cu privire la 
concesiuni în dreptul comunitar (2000)2 reiterează decizia 
C.J.U.E. în cauza Telaustria3, dar fără o referire explicită la 
aplicarea unui test al existenţei interesului transfrontalier, și 
stabilește că concesiunile „sunt supuse prevederilor relevante 
din Tratat și principiilor care derivă din jurisprudenţa Curţii” 
(pct. 2). Ca urmare a solicitărilor de instrucţiuni referitoare la 
aplicarea principiilor derivate din jurisprudenţa Curţii, Comisia 
Europeană a emis în anul 2006 Comunicarea interpretativă 
cu privire la dreptul comunitar aplicabil atribuirii contactelor 
nesupuse sau nesupuse integral prevederilor directivelor 
privind achiziţiile publice4. Deși nu se referă în mod explicit 
la concesiuni, raţionamentul și considerentele comunicării 
sunt pe deplin aplicabile și în ceea ce privește contractele de 
concesiune5.

1 E. Pijnacker Hordijk, M. Meulenbelt, A bridge too far: why the European 
Commission's attempts to construct an obligation to tender outside the scope of the 
Public Procurement Directives should be dismissed, (2005) 3 Public Procurement 
Law Review, 123-130; David McGowan, Clarity at last? Low value contracts and 
transparency obligations, (2007) 4 Public Procurement Law Review, 274-283.

2 OJ 2000 C 121/2.
3 P. Braun, A matter of principle(s) – the treatment of contracts falling 

outside the scope of the European public procurement directives, (2000) 1 Public 
Procurement Law Review, 39-48.

4 OJ 2006 C 179/2.
5 P. Bogdanowicz, Cross-border Interest and Concession Contracts, ... 

op. cit., p. 87. Potrivit art. 1.2 din Comunicarea Comisiei din 2006: „Aceste 
standarde se aplică atribuirii concesiunilor de servicii, contractelor având o 
valoare sub praguri și contractelor de achiziţii de servicii enumerate în Anexa II 
B a Directivei nr. 2004/17/EC în privinţa aspectelor care nu sunt reglementate 
de aceste Directive”. C.J.U.E. a statuat explicit că „deși anumite contracte 
sunt excluse din domeniul de aplicare al directivelor comunitare în materie de 
achiziţii publice, autorităţile contractante care încheie astfel de contracte sunt 
totuși ţinute să respecte regulile fundamentale din Tratat” (s.n. – S.G.).
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Comunicarea Comisiei din 2006 stipulează trei reguli 
generale (pe care le denumește „standarde de bază”) care 
trebuie să fi e aplicate în atribuirea contractelor cărora nu li 
aplică directivele din 2004: (i) publicitate adecvată a intenţiei 
de a atribui contractul; (ii) imparţialitatea procedurilor 
de atribuire; și (iii) existenţa unui mecanism adecvat de 
contestare a procedurii de atribuire. Aceste standarde, 
astfel cum sunt detaliate de Comunicarea Comisiei din 2006, 
sunt aplicabile contractelor „având o legătură suficientă cu 
funcţionarea Pieţei Interne”. Comunicarea face referire la 
jurisprudenţa C.J.U.E., arătând că în anumite cazuri, „ca urmare a 
unor circumstanţe speciale, cum ar fi  un interes economic foarte 
redus implicat în speţă”, o procedură de atribuire a unui contract 
ar fi  lipsită de interes pentru operatorii economici din alte State 
Membre. În consecinţă, „efectele libertăţilor fundamentale 
trebuie [...] să fi e privite ca fi ind prea nesigure și indirecte”1. Art. 
1.3 din Comunicarea Comisiei din 2006 prevede în continuare 
că: „Este responsabilitatea entităţilor contractante individuale 
de a decide în ce măsură o procedură de atribuire pe care o au în 
vedere ar putea fi  de interes pentru operatori economici afl aţi în 
alte State Membre. În opinia Comisiei, această decizie trebuie să 
se bazeze pe o evaluare a circumstanţelor individuale ale cazului, 
cum ar fi  obiectul contractului, valoarea sa estimată, caracterele 
specifi ce ale sectorului respectiv (mărimea și structura pieţei, 
practicile comerciale etc.) precum și amplasarea geografi că a 
locului executării contractului.

În cazul în care entitatea contractantă ajunge la concluzia 
că respectivul contract este relevant pentru Piaţa Internă, 
contractul trebuie să fi e atribuit în conformitate cu standardele 
elementare derivate din dreptul comunitar.”

1 Cauza C-231/03 Coname [2005], par. 20.



204

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

C.J.U.E. a susţinut1 poziţia Comisiei în această privinţă și 
a extins lista cazurilor în care a reţinut existenţa interesului 
transfrontalier, fără însă a cristaliza o regulă sau criteriu 
general pentru o astfel de identifi care. În prezent, jurisprudenţa 
C.J.U.E. oferă o listă de situaţii specifi ce în care relevanţa unui 
contract pentru piaţa internă a fost determinată, listă care 
include: valoarea contractului; amplasarea activităţilor legate 
de concesiune2, trăsăturile tehnice ale concesiunii3; plângerile 
formulate de operatori stabiliţi în alte State Membre, 
cu condiţia ca aceste plângeri să nu fie fictive4; strategia 
economică a unei întreprinderi de a-și extinde activităţile în 
alt Stat Membru și „decizia sa tactică de a urmări atribuirea 
unei concesiuni în acel Stat”5; sau chiar referirea la furnizarea 
de produse sub o marcă internaţională6. Raţionamentul Curţii 
și analiza pe care o face cu privire la interesul transfrontalier 
nu sunt uniforme pe parcursul acestei jurisprudenţe7 și prin 
urmare autorităţile contractante nu pot găsi în aceasta un test 
clar. Mai mult, în cauza Comune di Ancona8 Curtea a reţinut 

1 În urma cererii de anulare adresate C.J.U.E. de Germania cu privire la 
Comunicarea Comisiei din 2006, Curtea a decis că o astfel de cerere este 
inadmisibilă – cauza T-258/06 Republic of Germany v. Commission [2010].

2 Cauza C-347/06 ASM Brescia [2008] ECR I-5641, par. 60.
3 Cauzele reunite C-147/06 și C-148/06 SECAP and Santorso [2008] ECR 

I-3565, par. 24, cauza C-221/12 Belgacom [2013].
4 Cauza C-113/13 Spezzino [2014] EU:C:2014:2440.
5 Cauza C-388/12 Comune di Ancona [2013].
6 Cauza C-278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL [2015], par. 21.
7 P. Bogdanowicz, Cross-border Interest and Concession Contracts, ...., 

op. cit., pp. 87-88; P. Telles, The Good, the Bad, and the Ugly ...., op. cit., pp. 12-19.
8 Circumstanţele cauzei sunt descrise de S. Smith, Comune di Ancona v. 

Regione Marche (C-388/12). EU funded project: when do changes amount to a 
„substantial modifi cation” under the European Regional Development Fund rule? 
Consideration of the requirement for a competition for the award of a concession 
contract in the context of EU funded projects, (2014) 2 Public Procurement Law 
Review, NA35 – NA38; Ch. Clarke, CJEU Holds Against the Direct Awarding of 
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că o concesiune neprofitabilă poate prezenta un interes 
transfrontalier1. Deși decizia C.J.U.E. a fost pronunţată în luna 
noiembrie 2013, înainte de intrarea în vigoare a Directivei din 
2014 privind Concesiunile, cel mai probabil raţionamentul 
Curţii ar fi  fost același sub regimul noii directive, sugerând 
că ea (Curtea) nu a recunoscut pragului o valoare juridică 
specifi că în evaluarea relevanţei unei concesiuni pentru piaţa 
internă2.

Odată ce existenţa interesului transfrontalier este 
determinată, ca urmare a aplicării criteriilor calitative3 
utilizate de jurisprudenţa C.J.U.E., oricât de incerte ar fi 
acestea, autoritatea contractantă sau entitatea contractantă 
trebuie să stabilească o procedură de atribuire conformă cu 
standardele minimale prevăzute de Comunicarea Comisiei 
din 2006. Aceasta presupune că autoritatea concedentă 
trebuie să asigure publicitatea procedurii de atribuire înainte 
de derularea acesteia, într-o manieră sufi cientă în ceea ce 
privește conţinutul și forma, astfel încât să respecte principiile 
transparenţei, tratamentului egal și nediscriminării.

Concession Contracts That Have a Potential Cross-Border Interest, European 
Procurement and Public Private Partnership Law Review 4/2014, pp. 258-263.

1 „Faptul că o concesiune nu este în măsură să genereze un venit net 
substanţial sau un avantaj nejustifi cat pentru o întreprindere sau pentru o 
entitate publică nu conduce, prin ea însăși, la concluzia că acea concesiune nu 
prezintă un interes economic pentru întreprinderi situate în alte State Membre 
decât acela al autorităţii contractante” – par. 51.

2 A. Brown, The Application of EU Treaty Principles to the Grant of a Service 
Concession for the Use of the Publicly-Owned Cable Networks in Belgium: Case 
C-221/12 Belgacom, (2014) 2 Public Procurement Law Review, p. 50.

3 A.S. Graells, The continuing relevance of the general principles of EU public 
procurement law after the adoption of the 2014 Concessions Directive, University 
of Leicester School of Law Research Paper No. 15-12.; P. Bogdanowicz, 
Cross-border Interest and Concession Contracts: ..., op. cit., p. 89.
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Ţinând cont de incertitudinea derivată din aceste indicaţii 
generale și standarde rezultate din jurisprudenţa C.J.U.E. și 
din Comunicarea Comisiei din 20061, au fost propuse mai 
multe soluţii, cum ar fi  stabilirea la nivel naţional a unor reguli 
specifi ce de publicitate pentru contractele situate sub praguri2, 
adoptarea de către Statele Membre a unor mecanisme 
alternative de stabilire a unor reguli de transparenţă – cum ar 
fi  sisteme de atestare3, sau chiar reducerea valorii pragurilor, 
având ca rezultat o extindere semnifi cativă a domeniului de 
aplicare a regulilor din directive4.

În orice caz, incertitudinea care persistă după adoptarea 
Directivei din 2014 privind Concesiunile în privinţa structurării 
procedurilor de atribuire a contractelor aflate în afara 
domeniului de aplicare al directivei poate reprezenta un 
motiv sufi cient pentru autorităţile contractante și entităţile 
contractante, sau chiar pentru legiuitorul român, pentru 
a căuta o soluţie care să le ofere „siguranţă”, astfel încât 
să extindă aplicarea regulilor din directivă pentru toate 
contractele de concesiune, similar actualei Hotărâri de Guvern 
nr. 71 din 2007. Proiectul de lege privind concesiunile menit 
a transpune în dreptul român Directiva privind Concesiunile 
prevede că procedurile aplicabile contractelor de concesiune 
a căror valoare este sub prag vor fi  reglementate prin norme 
metodologice – art. 11 alin. (2)5.

1 Pentru o prezentare critică a jurisprudenţei anterioare și a Comunicării 
Comisiei din 2006, A. Brown, Seeing through transparency: the requirement to 
advertise public contracts and concessions under the EC Treaty, (2007) 1 Public 
Procurement Law Review, pp. 1-21.

2 C. Bovis, Public Procurement in the EU: jurisprudence and conceptual 
directions, (2012) 49 Common Market Law Review, 264.

3 S. Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement...., op. cit., p. 277.
4 P. Telles, The Good, the Bad, and the Ugly ..., op. cit., pp. 18-19.
5 Proiectul de lege prin care este transpusă în dreptul român Directiva 

din 2014 privind Concesiunile a fost adoptat de Senat și se afl ă în prezent 
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2. Proceduri de atribuire. Redactarea contractului

În temeiul deciziei administrative de aprobare a studiului 
de fundamentare, comitetul de coordonare și supervizare va 
stabili procedura de atribuire ce urmează a fi  utilizată, prin 
alegerea fi e a licitaţiei deschise, fi e a licitaţiei restrânse, fi e 
a dialogului competitiv. În cazul în care comitetul nu poate 
defi ni în mod precis – pe baza studiului de fundamentare – 
specifi caţiile tehnice ale concesiunii și structura fi nanciară 
și juridică a proiectului, este îndreptăţit să decidă folosirea 
procedurii dialogului competitiv, însă o astfel de decizie 
trebuie să fi e justifi cată1.

După transpunerea Directivei din 2014 privind concesiunile, 
limitările aplicabile determinării de către autoritatea 
contractantă a procedurii de atribuire vor trebui modifi cate 
pentru a permite fl exibilitatea avută în vedere de directivă2. 

(februarie 2016) în dezbaterea Camerei Deputaţilor – http://www.cdep.ro/pls/
proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=15474

1 Art. 43 (g) din Directiva din 2004 privind achiziţiile publice. S. Arrowsmith, 
The Law of Public and Utilities Procurement..., op. cit., p. 98.

2 Potrivit par. 68 al Preambulului Directivei privind concesiunile, 
„Concesiunile reprezintă de obicei acorduri complexe, pe termen lung, în cadrul 
cărora concesionarul își asumă responsabilităţi și riscuri suportate în mod 
tradiţional de autorităţile contractante și de entităţile contractante și care 
intră în mod normal în sfera de competenţă a acestora. Din acest motiv, sub 
rezerva respectării prezentei directive și a principiilor transparenţei și egalităţii de 
tratament, autorităţile contractante și entităţile contractante ar trebui să aibă 
o fl exibilitate considerabilă pentru a defi ni și a organiza procedura de alegere a 
concesionarului. Cu toate acestea, pentru a asigura egalitatea de tratament și 
transparenţa pe parcursul procesului de atribuire, este oportun să se impună 
garanţii fundamentale cu privire la procesul de atribuire, inclusiv informaţii 
privind natura și sfera de aplicare a concesiunii, limitarea numărului candidaţilor, 
diseminarea informaţiilor către candidaţi și ofertanţi și disponibilitatea 
evidenţelor corespunzătoare. De asemenea, este necesar să se prevadă că 
termenii iniţiali ai anunţului de concesionare nu pot fi  modifi caţi, în vederea 
prevenirii tratamentului inechitabil al potenţialilor candidaţi”.
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Sarcina comitetului de coordonare și supervizare va deveni 
astfel mult mai complexă, întrucât în locul unei alegeri limitate 
între procedurile de atribuire prevăzute de lege va trebui să 
structureze o procedură de atribuire conformă cu principiile 
prevăzute de art. 3 din Directiva privind concesiunile: egalitate 
de tratament, nediscriminare și transparenţă, cu respectarea 
garanţiilor procedurale1.

În etapa următoare, comitetul va pregăti documentaţia 
de atribuire. Comitetul de coordonare și supervizare va 
nominaliza, dintre membrii săi, o comisie de evaluare formată 
din cel puţin 5 membri. Rolul comisiei de evaluare este de 
a evalua ofertele, de a conduce negocierile cu ofertanţii și 
de a decide câștigătorul procedurii de atribuire. Prevederile 
art. 32 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 71 din 2007, 
care stabilesc condiţiile necesare pentru declararea unei 
oferte ca admisibile, par să sugereze că ofertele depuse nu 
numai că trebuie să fie conforme cu specificaţiile formal 
incluse în documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) 
și să îndeplinească toate criteriile de califi care, dar pot de 
asemenea să includă propuneri de clauze contractuale, atâta 
timp cât acestea nu dezavantajează autoritatea contractantă 
sau nu transferă riscul de o manieră care să determine 
preluarea majorităţii riscurilor de către aceasta din urmă2. 

1 Unii autori au considerat că astfel de garanţii procedurale sunt 
insufi ciente pentru a genera o transparenţă sporită și o mai bună respectare a 
egalităţii de tratament în procedurile de atribuire a concesiunilor – M. Burnett, 
The New European Directive on the Award of Concession Contracts – Promoting 
Value for Money in PPP Contracts?, European Procurement and Public Private 
Partnership Law Review nr. 2/2014, p. 99, S. Arrowsmith, Modernising the 
EU’s Public Procurement Regime: a Blueprint for Real Simplicity and Flexibility, 
(2012) 21 Public Procurement Law Review.

2 Cerinţele fi nale pentru admisibilitatea unei oferte, astfel cum sunt 
prevăzute de art. 32 alin. (2) lit. d) și e), sunt formulate astfel: „(d) nu include 
propuneri de clauze contractuale care sunt dezavantajoase pentru autoritatea 
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Aceste prevederi nu au generat o jurisprudenţă relevantă, 
cel mai probabil datorită utilizării reduse a procedurilor de 
atribuire a contractelor de concesiune. Cu toate acestea, 
pe lângă caracterul general al formulării unei limitări care 
ar trebui să fie foarte precise datorită scopului urmărit,
i.e. determinarea admisibilităţii unei oferte care include 
propuneri de clauze contractuale, aceste prevederi legale 
permit ofertanţilor să depună, ca parte a ofertelor lor, 
propuneri de prevederi contractuale. Rămâne însă neclar 
modul în care comisia de evaluare va evalua aceste propuneri 
și le va trata din perspectiva redactării contractului propus.

În același timp, această parte a ofertei nu este de obicei 
relevantă pentru evaluarea globală a ofertelor, de vreme 
ce factorii de evaluare1 prevăzuţi de art. 18 din Hotărârea 
Guvernului nr. 71 din 2007 pot avea ca obiect numai elemente 
specifi ce ale concesiunii (tarifele, redevenţa, riscurile asumate 
de concesionar, planurile de fi nanţare și de dezvoltare, soluţiile 
tehnice, protecţia mediului, soluţii pentru problemele sociale, 
termenele de realizare a investiţiilor, durata). Cu toate 
acestea, dacă în urma evaluării ofertelor este selectată oferta 
câștigătoare, aceasta ar presupune că propunerile de clauze 
contractuale incluse în oferta respectivă vor trebui incluse 
în contract. Un astfel de rezultat poate genera probleme 

contractantă, (e) propunerea fi nanciară este realistă și nu implică o contribuţie 
din partea autorităţii contractante care poate conduce la distribuirea 
majorităţii riscului de operare către aceasta din urmă”.

1 Art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 71 din 2007 se referă la factorii de 
evaluare ca fi ind „criterii de atribuire”. De fapt, potrivit art. 198 și art. 199 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006, criteriile de atribuire pot 
fi  fi e preţul cel mai scăzut, fi e oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic. În cazul dialogului competitiv, criteriul de atribuire va fi  oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere economic. S. Arrowsmith, The Law of Public 
and Utilities Procurement. Regulation in the EU and UK, ..., op. cit., pp. 735-739.
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ulterioare în ceea ce privește aplicarea principiilor egalităţii 
de tratament, nediscriminării și transparenţei.

Mai mult, evaluarea detaliată și completă a impactului 
clauzelor contractuale ce pot fi  propuse de fi ecare ofertant 
se poate dovedi a fi  difi cilă, implicând un risc permanent de 
neînţelegere a impactului real. Caracterul mult prea general al 
referirii la prevederi contractuale care sunt „dezavantajoase” 
pentru autoritatea contractantă face dificilă evaluarea 
propunerilor incluse în oferte. De asemenea, poate descuraja 
ofertanţii să includă astfel de propuneri de clauze contractuale 
în ofertele pe care le depun, datorită temerii de a nu vedea 
aceste propuneri ca fi ind interpretate ca fi ind dezavantajoase 
pentru autoritatea contractantă.

În special în contextul Directivei din 2014 privind 
concesiunile, rolul proiectului de contract de concesiune în 
cadrul procedurii de atribuire ar trebui să facă obiectul unei 
analize. Este foarte posibil ca regulile cuprinse în Hotărârea 
Guvernului nr. 71 din 2007 să fi e contrare principiilor aplicabile 
procedurilor de atribuire. Având în vedere faptul că noua 
directivă nu prevede o procedură specifi că de atribuire, ci 
impune doar respectarea în cadrul procedurii a principiilor 
egalităţii de tratament, nediscriminării, transparenţei și 
proporţionalităţii1, o modificare semnificativă a regulilor 
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 71 din 2007 este 
inevitabilă și reprezintă în același timp o bună ocazie de 
a corecta acele prevederi care sunt ambigue și pot afecta 
interesele atât ale autorităţii contractante, cât și ale 
ofertanţilor.

Prevederile referitoare la pregătirea proiectului de contract 
înainte de începerea procedurii de atribuire și în cursul derulării 

1 Art. 30 din Directiva din 2014 privind Concesiunile.
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acesteia par a reflecta concepţia potrivit căreia în forma 
iniţială a documentaţiei de atribuire autoritatea contractantă 
include doar o formă generală, indicativă, a contractului. 
În măsura în care procedura de atribuire utilizată este dialogul 
competitiv, Hotărârea Guvernului nr. 71 din 2007 prevede 
că în cursul etapei de negociere a dialogului vor fi  discutate 
prevederile generale ale contractului. Mai mult, în structura 
Hotărârii Guvernului nr. 71 din 2007 prevederile referitoare la 
contract sunt amplasate după descrierea rezultatului potenţial 
al procedurii de atribuire1 și, ţinând cont de raţionamentul 
reflectat de art. 32 alin. (2), care permite ofertanţilor să 
includă în ofertele lor propuneri de clauze contractuale, aceste 
prevederi stabilesc că în contract vor fi  incluse atât caietul 
de sarcini, cât și oferta declarată câștigătoare. Prin stabilirea 
unei cerinţe în sensul că prevederile generale și speciale ale 
contractului nu ar trebui să fi e contrare caietului de sarcini și 
ofertei, art. 47 alin. (2) confi rmă în mod cert că este posibilă 
continuarea redactării contractului după stabilirea ofertei 
câștigătoare2.

Acest tip de abordare prezintă un risc ridicat de a încălca 
principiile care guvernează procedura de atribuire, din moment 
ce redactarea progresivă a contractului în timpul derulării 
procedurii și după încheierea acesteia nu permite depunerea 
unor oferte care să fi  fost construite cu luarea în considerare a 
tuturor prevederilor contractuale, cunoscute în egală măsură, 

1 Art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 71 din 2007.
2 Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și 

servicii în (ANRMAP, 2009) face de asemenea referire la redactarea progresivă a 
contractului, arătând că părţile pot „modifi ca prevederile contractuale pe măsură 
ce negocierile progresează” (p. 60) – http://www.anrmap.ro/ documents/
10180/18176/documente-1279.pdf/b87f1de9-af17-4a59-aff3-3171d7d9c62e
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în integralitatea lor, tuturor ofertanţilor1. Este în consecinţă 
foarte important ca legea care va transpune2 în dreptul român 
Directiva privind concesiunile să părăsească această linie de 
gândire și să adopte o soluţie mai echilibrată, care să permită 
respectarea principiilor aplicabile procedurilor de atribuire.

În cadrul proiectelor de concesiune, contractul este în 
mod uzual unul complex, iar structura sa juridică – precum 
și drepturile și obligaţiile pe care le conţine – sunt în măsură 
să exercite o influenţă considerabilă asupra modului de 
repartizare a riscurilor. Mai mult, o utilizare eficientă a 
tehnicilor de redactare a contractului poate conduce la 
clauze contractuale complexe ce pot modifica distribuţia 
anunţată a riscurilor prin adăugarea de excluderi, excepţii, 
condiţii sau limitări ale răspunderii. În consecinţă, indiferent 
de tipul de procedură de atribuire utilizată de comitetul de 
coordonare și supervizare, respectarea principiilor egalităţii 
de tratament, nediscriminării și transparenţei presupune 
că proiectul de contract este redactat integral și cunoscut 
de toţi ofertanţii înainte de depunerea ofertelor. În acest 
mod, utilizarea factorilor de evaluare a ofertelor nu este 
compromisă de redactarea formei fi nale a contractului doar 
de către ofertantul câștigător și autoritatea contractantă. 
Confirmarea de către lege a dreptului ofertanţilor de a 
contesta semnarea contractului pe motivul că prevederile 
inserate sau modifi cate ulterior depunerii ofertelor reprezintă 
o derogare de la caietul de sarcini sau chiar de la oferta 
depusă de ofertantul câștigător, oferă doar o protecţie 
iluzorie. O astfel de contestare este împiedicată de faptul 

1 St. Braconnier, Etendue de la négociation dans la procédure de délégation 
de service public, Actualité Juridique Droit Administratif 2006, p. 554.

2 Cu toate acestea, proiectul de lege în forma avută în vedere la data 
acestui studiu nu prevede nimic în acest sens.
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că oferta depusă de ofertantul câștigător poate include 
propuneri extensive de modifi care a clauzelor incluse în forma 
iniţială a contractului inclusă în documentaţia de atribuire, 
care este de altfel singura formă de contract cunoscută de 
toţi ofertanţii. Abordarea folosită în prezent cu privire la 
redactarea contractului permite depunerea unor oferte care 
nu se raportează la același corpus contractual. În plus, fi ecare 
ofertant este conștient de faptul că în principiu poate obţine o 
ajustare a contractului, cu condiţia ca aceste ajustări să nu fi e 
în mod evident contrare formei iniţiale a contractului și ofertei 
câștigătoare. În consecinţă, fiecare ofertant va încerca să 
coordoneze orice avantaje vizibile ale ofertei sale cu propuneri 
corespunzătoare de clauze contractuale. În mod evident, 
această procedură și asimetria informaţională pe care o 
generează nu reprezintă cea mai bună modalitate de a asigura 
egalitatea de tratament, nediscriminarea și transparenţa în 
cadrul procedurilor de atribuire.

Dimpotrivă, în vederea asigurării respectării acestor principii, 
redactarea contractului ar trebui fi nalizată – în toate cazurile – 
înainte de transmiterea către ofertanţi a invitaţiei de a depune 
oferte. Cu toate acestea, complexitatea contractului presupune 
fl exibilitate în redactarea sa, deoarece este greu de acceptat o 
procedură de atribuire în cadrul căreia autoritatea contractantă 
prezintă ofertanţilor un contract pentru a fi semnat fără 
nicio modificare. În aceste condiţii, flexibilitate înseamnă 
negocierea prevederilor contractuale, care este asigurată în 
cadrul Directivei clasice din 2004 prin dialogul competitiv 
și procedura competitivă cu negociere1. Dacă sunt utilizate 
aceste două proceduri, negocierea prevederilor contractuale 

1 M. Burnett, The New European Directive on the Award of Concession Contracts 
– Promoting Value for Money in PPP Contracts?, European Procurement and Public 
Private Partnership Law Review nr. 2/2014, pp. 93-94.
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va conduce la o formă fi nală a contractului care va fi  luat în 
considerare de ofertanţi pentru pregătirea formei ultime a 
ofertelor lor. După transmiterea invitaţiei de a depune oferte 
nu vor mai fi  permise modifi cări aduse contractului, urmând 
ca numai numele ofertantului declarat câștigător și detaliile 
ofertei sale să mai fi e inserate în contract1. Cu toate acestea, 
nicio interdicţie în acest sens nu este inclusă în Directiva din 
2014 privind concesiunile2. În plus, nu ar trebui să fi e permisă 
includerea în oferte a unor propuneri de modifi care a proiectului 
de contract transmis ofertanţilor ca parte a documentaţiei de 
atribuire. În acest mod, evaluarea ofertelor se va face potrivit 
factorilor de evaluare și toate ofertele se vor baza pe aceeași 
informaţie, inclusiv pe același proiect de contract, transmise 
ofertanţilor de către autoritatea contractantă.

Egalitatea de tratament și transparenţa ar trebui să fi e de 
asemenea asigurate pe parcursul etapei de negociere, aceasta 
presupunând că fi ecărui ofertant ar trebui să îi fi e permisă 
formularea de propuneri de modifi care cu privire la același 
proiect de contract, propuneri ce ar urma să fi e discutate cu 
autoritatea contractantă3.

Potrivit Directivei din 2014 privind concesiunile, criteriile 
de atribuire sunt stabilite de autorităţile contractante, sau, 
după caz, de entităţile contractante, în conformitate cu 
principiile generale ce guvernează procedurile de atribuire și cu 

1 În legătură cu aplicarea acestei reguli în cadrul procedurii de dialog 
competitiv, S. Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement. Regulation 
in the EU and UK, op. cit., pp. 927-928; Fr. Lichère, New award procedures,
în M. Trybus, R. Caranta, G. Edelstam, EU Public Contract Law. Public Procurement 
and Beyond, Bruylant, 2014, p. 94.

2 R. Craven, The EU’s 2014 Concessions Directive, (2014) 4 Public Procurement 
Law Review, p. 196.

3 M. Comba, Contract Execution in Europe: Different Legal Models with a 
Common Core, European Procurement and Public Private Partnership Law 
Review nr. 4/2013, pp. 302-308.
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asigurarea identifi cării avantajului economic general urmărit 
de autoritatea contractantă1. Criteriile de atribuire trebuie să 
fi e obiective, legate de obiectul concesiunii, dar modalitatea 
de a le evalua nu este prevăzută de nouă directivă, spre 
deosebire de directiva clasică din 20042. Cu toate acestea, 
directiva nouă prevede că prin criteriile de atribuire nu trebuie 
să fi e permisă o „libertate de alegere nelimitată” a autorităţii 
contractante sau a entităţii contractante, iar criteriile 
de atribuire sunt enumerate în ordinea descrescătoare a 
importanţei3. Această ordine poate fi însă modificată în 
cazul în care autoritatea contractantă primește „o ofertă 
care propune o soluţie inovativă cu un nivel excepţional 
de performanţă funcţională, care nu ar fi  putut fi  prevăzut 
de către o autoritate sau entitate contractantă diligentă”. 
Calificarea unei oferte care îndeplinește aceste cerinţe și 
este evaluată cu neaplicarea criteriilor de atribuire anunţate, 
dar cu respectarea principiilor transparenţei și egalităţii de 
tratament, va reprezenta o provocare serioasă pentru orice 
autoritate contractantă sau entitate contractantă. În procesul 
de transpunere a directivei, reglementările naţionale ar trebui 
să includă norme suplimentare menite să asigure transparenţa 
procedurilor și egalitatea de tratament.

1 Art. 41 din Directiva din 2014 privind concesiunile.
2 M. Burnett, The New European Directive on the Award of Concession 

Contracts – Promoting Value for Money in PPP Contracts?, European Procurement 
and Public Private Partnership Law Review nr. 2/2014, p. 99.

3 Această cerinţă va presupune modifi carea procedurilor existente aplicabile 
concesiunilor de servicii, care nu prevăd detalii specifi ce pentru aplicarea 
criteriilor de atribuire, cum au procedurile de atribuire a contractelor de delegare 
a gestiunii serviciilor în Franţa și România. S. Nicinski, Droit public des affaires, 
ed. a IV-a, L.G.D.J. lextenso editions, Paris, pp. 698-699. În România, nici 
Hotărârea Guvernului nr. 71 din 2007, cu privire la concesiunile de lucrări sau 
de servicii, nici procedurile-cadru aplicabile pentru atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717 din 
2008, nu reglementează în mod specifi c criteriile de atribuire.
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3. Semnarea contractului

În urma fi nalizării procedurii de atribuire, în cazul unităţilor 
administrativ-teritoriale contractul trebuie să fie aprobat 
de către consiliul local sau de către consiliul judeţean, 
conform prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 215 din 
2001 a administraţiei publice locale. În plus, în cazul în care 
contractul este încheiat de o autoritate contractantă care 
utilizează fonduri publice, iar contractul prevede obligaţii de 
plată asumate de entitatea publică respectivă (altele decât 
obligaţii potenţiale), contractul va reprezenta un angajament 
legal. În consecinţă, legalitatea și regularitatea obligaţiilor 
de plată din fonduri publice, precum și conformitatea lor cu 
creditele de angajament incluse în bugetul public relevant1 
trebuie să fi e verifi cate, înainte de semnarea contractului, de 
controlul preventiv intern și, după caz, și controlul preventiv 
delegat2. Ordonatorul de credite bugetare nu poate semna 
contractul înainte de fi nalizarea controlului preventiv, a cărui 
durată este limitată de lege3 la maximum trei zile lucrătoare.

În toate cazurile, conform Directivei privind Remediile – 
astfel cum a fost transpusă în dreptul naţional – contractul de 
concesiune poate fi  semnat cu ofertantul declarat câștigător 
numai după expirarea unui termen de așteptare de 10 zile 
după data deciziei de atribuire. Pe durata acestui termen orice 
ofertant nemulţumit poate contesta această decizie.

1 Pentru detalii, S. Gherghina, The Financing of Public Investments: Between 
Legal Limitations and the Public Interest Imperative. A Romanian Law Perspective, 
Ed. C.H. Beck, București, 2015, cap. 4 Public fi nancing of public investments.

2 Pentru o prezentare a aplicării principiilor bunei guvernări în semnarea și 
executarea contractului, A. Calleja, Procurement Beyond Award: On the Integration 
of Governance Principles when Executing Public Private Partnerships, European 
Procurement and Public Private Partnership Law Review nr. 4/2013, pp. 294-301.

3 Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern și controlul 
fi nanciar preventiv, cu modifi cările ulterioare.
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4. Intrarea în efectivitate a contractului

Datorită complexităţii lor, contractele de concesiune nu își 
produc toate efectele și nici măcar efectele principale imediat 
după semnarea lor, deși la acest moment vor intra în vigoare. 
Drepturile și obligaţiile principale ale părţilor, ce au legătură 
directă cu obiectul contractului, nu pot intra în efectivitate 
imediat întrucât exercitarea lor presupune parcurgerea unor 
etape prealabile, materializate în îndeplinirea unor condiţii 
ce pregătesc cadrul exercitării acestor drepturi și obligaţii 
esenţiale. Prin urmare, marea majoritate a contractelor de 
concesiune prevăd condiţii suspensive cu privire la drepturile 
și obligaţiile principale ale părţilor.

Cele mai utilizate condiţii suspensive pentru intrarea în 
efectivitatea a contractului se referă la (i) predarea terenului 
în cazul concesiunilor de lucrări, sau a infrastructurii 
serviciului în cazul concesiunii de servicii; (ii) închiderea 
fi nanciară, presupunând încheierea contractelor de fi nanţare 
de către concesionar; (iii) emiterea autorizaţiilor, licenţelor 
și acordurilor necesare pentru realizarea lucrărilor sau a 
serviciilor; (iv) semnarea altor contracte, cum ar fi  contractul 
de antrepriză și alte contracte accesorii, precum și (v) 
condiţii referitoare la circumstanţele specifi ce ale proiectului. 
Contractul stabilește de regulă o dată limită până la care 
condiţiile trebuie îndeplinite (longstop date) și, în anumite 
situaţii, condiţiile suspensive sunt inter-conectate, în sensul 
că îndeplinirea unei condiţii suspensive este o condiţie pentru 
îndeplinirea alteia1. În cazul în care condiţiile suspensive nu 
sunt îndeplinite înainte de expirarea termenului stabilit în 

1 De exemplu, autoritatea contractantă își poate asuma obligaţia de a 
realiza formalităţile necesare predării terenului către concesionar numai după 
și cu condiţia realizării de către acesta din urmă a închiderii fi nanciare.
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acest sens, părţile pot conveni extinderea acestui termen 
numai în măsura în care o astfel de posibilitate este prevăzută 
în contractul inclus în documentaţia de atribuire, astfel încât 
oricare dintre ofertanţi a cunoscut această posibilitate și-a 
putut pregăti oferta prin luarea sa în considerare. În cazul în 
care nu este convenită extinderea termenului de îndeplinire a 
condiţiilor suspensive, oricare dintre părţi poate – de regulă – 
denunţa unilateral contractul1. În măsura în care nu se poate 
reţine culpa unei părţi în neîndeplinirea uneia sau mai multor 
condiţii suspensive, nu pot fi  solicitate despăgubiri pentru 
încetarea contractului în acest mod de către cealaltă parte.

Având în vedere că existenţa și structura condiţiilor 
suspensive nu sunt prevăzute în mod expres în reglementările 
aplicabile, este în primul rând responsabilitatea autorităţii 
contractante de a le stabili, în funcţie de circumstanţele 
proiectului, și de a structura această importantă etapă 
contractuală într-o manieră capabilă să asigure protejarea 
interesului public. În cele mai multe cazuri, interesul public 
ar impune ca intrarea în efectivitate a contractului să aibă loc 
cât mai repede după semnarea acestuia, dar de asemenea ca 
fi nanţarea organizată de concesionar să aibă loc în condiţii 
acceptabile, având în vedere că rambursarea acesteia se va 
face în cele din urmă din tarifele plătite de utilizatori și, de cele 
mai multe ori, și din plăţile făcute de autoritatea contractantă.

1 Concesiunea pentru construcţia autostrăzii Comarnic – Brașov a fost 
atribuită de trei ori și de fi ecare dată contractul a fost denunţat ca urmare 
a nerealizării închiderii fi nanciare înainte de data limită pentru îndeplinirea 
condiţiilor suspensive (stabilită la 6 luni, sau chiar la 1 an de la data semnării 
contractului).
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Dezbateri:

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Vreau doar să subliniez faptul că mi se pare că e important 
să ne punem problema nevoii de a recunoaște jurisprudenţa 
ca izvor de drept. În altă ordine de idei, să ne gândim până 
unde reglementăm și ce facem cu competenta cu drept de 
apreciere, ce facem cu puterea discreţionară a administraţiei – 
pentru că sugestia era să reglementăm cât mai în detaliu, 
funcţionarul să aibă elementele tehnice pe care doar să le 
aplice – și să analizăm cum facem să unificăm și practica 
administrativă. Justiţia, după cum se vede, își găsește remedii, 
dar repet mereu: rostul administraţiei nu este acela de a da 
de lucru justiţiei!

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Eu consider că aceste ghiduri de bune practici – pentru 
a-i asigura funcţionarului liniștea – ar trebui aprobate măcar 
prin ordin de ministru, deoarece dacă nu îmbracă haina unui 
act administrativ normativ formalizat, va fi greu de către 
funcţionar să apeleze la ele. Funcţionarul public – cred că se 
întâmplă asta peste tot – e mai sensibil la ordinul de serviciu 
decât la textul de lege. Dacă noi furnizăm niște ghiduri fără 
să le îmbrăcăm în haina unei hotărâri de guvern sau unui 
ordin de ministru, iar șeful ierarhic sau șeful instituţiei spune 
„faci așa”, nici măcar nu va avea nevoie de un ordin scris, va 
face altfel decât va spune ghidul, și se va ajunge la o situaţie 
în care ideea de abuz este reală ...
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Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan:

În prelungirea ideii, dacă avem act normativ cu caracter 
obligatoriu putem introduce și sancţiuni în cazul în care nu 
se respectă normele, iar introducându-le pe acestea, în cazul 
nerespectării normelor obligatorii, vom avea o mai mare 
speranţă că vor fi  respectate.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Sunt de acord cu ce spune colegul nostru. Aceste ghiduri 
nu trebuie să fi e locale, trebuie să fi e unitare: nu pot să am 
un ghid la nivelul unui minister, ghidul trebuie să fi e la nivel 
naţional; iarăși nu pot să am ghidul judeţului Timiș, versus 
ghidul municipiului București.

Ar trebui să fie un caracter unificat, ca în cazul 
jurisprudenţei, la nivel naţional; pe de altă parte, ţinând cont 
de specifi cul nostru, ar trebui să fi e măcar undeva o trimitere 
care să precizeze ca utilizarea acestui ghid este obligatorie. 
Noi avem astfel de situaţii: în materie de infrastructură 
rutieră și feroviară au existat ordine de ministru care au 
obligat utilizarea contractelor de tip FIDIC, iar statul român a 
cumpărat dreptul de autor, deci de utilizare a contractelor și a 
existat un ordin de ministru care a aprobat traducerea în limba 
română a contractului, a condiţiilor generale. Apoi a existat 
un ordin de ministru care obliga la utilizarea pe infrastructura, 
iar în momentul de faţă a rămas obligativitatea doar pentru 
infrastructura feroviară.
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Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

FIDIC-ul a fost utilizat – cel puţin în vestul României – 
pe proiectele de apă-canal.

Mai este folosit pentru ISPA și pe fonduri europene, precum 
și pe drumuri naţionale, de exemplu Lugoj – Deva, deoarece 
Uniunea Europeană a fi nanţat, și în normele lor interne este 
prevăzut că se va utiliza contractul de tip FIDIC.

În câteva litigii din circumscripţia Curţii de apel Timișoara 
s-a ajuns până la ridicarea problemei inadecvatei traduceri a 
textului FIDIC. Era absolut catastrofală ...

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Este catastrofală, iar în plus apare o problemă, pentru că 
acest tip de contract nu a fost adaptat faptului că va fi  folosit 
de o instituţie publică, de o persoană de drept public ...

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Finanţatorul venea cu varianta londoneză a FIDIC-ului, și 
spunea „acesta este textul”, iar operatorul venea cu traduceri 
care erau validate prin ordin de ministru ...

Dr. Marius Văcărelu:

O singură observaţie legată de transparenţă: n-ar trebui 
totuși în această paradigmă să avem un registru mult mai 
detaliat și transparent al hotărârilor judecătorești? Ca să 
avem până la urmă o interpretare cât mai corectă și mai 
unitară, într-o modalitate utilă atât instituţiilor publice, cât 
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și instanţelor, ar trebui ca și funcţionarul public să vadă mai 
pe larg motivări din diferitele decizii de instanţă. El vede doar 
soluţia pe scurt, dar nu are de unde să știe motivarea și cum 
s-a ajuns la soluţia respectivă. Mai ales în sfera contenciosului 
administrativ, ar fi  o soluţie extinderea publicării nu doar a 
deciziilor instanţelor, ci și a principalelor susţineri scrise ale 
părţilor, care au condus la soluţia irevocabilă a instanţei.

Dr. Viorel-Marian Badea:

Aduc o completare: există un ordin al ministrului de fi nanţe 
care obligă fiecare instituţie publică să își creeze propriile 
proceduri interne, însă ele sunt făcute la nivelul autorităţii 
locale sau instituţiei publice respective, după cum a gândit 
conducătorul acelei instituţii, de unde rezultă că nu avem o 
practică unitară care să fi e aplicată la nivel naţional. De aici 
intervine și celălalt aspect, ca funcţionarul public din cadrul 
acelei instituţii să interpreteze într-un anumit sens norma 
legală, iar contractantul să interpreteze în cu totul alt sens. 
În plus, apare și interpretarea organului de control care vede o 
situaţie exclusiv din perspectiva competenţei sale funcţionale, 
și astfel funcţionarul va fi  considerat vinovat de încălcarea 
unor norme specifi ce unui domeniu sau altul.

Un alt aspect foarte important este dat de faptul că acel 
ordin al ministrului fi nanţelor publice nu a fost în măsură să 
dea indicaţiile necesare cu privire la punerea sa în aplicare; 
adică au lăsat pe fi ecare să se descurce cum poate, fără să dea 
niște jaloane sau posibilităţi de aplicare ale acelor proceduri 
obligatorii. De aceea, dacă nu le aplici, apar sancţiuni, care 
sunt foarte mari și trebuie menţionat că nu s-au organizat 
nici cursuri de perfecţionare în sensul de înţelegere și 
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implementare a acestui ordin, ceea ce a permis să existe o 
multitudine de proceduri cu care să ajungem la același mod 
de tratare a unei probleme administrative. Jurisprudenţa 
întărește această realitate, pe care trebuie să o corectăm. 
Relativ la administraţia publică locală este foarte posibil 
să nu avem o practică unitară niciodată în ceea ce privește 
interpretarea unui text care este destul de ambiguu sau care 
lasă posibilitatea funcţionarului să decidă modul de aplicare 
al normei legale.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Stimaţi colegi, în jurisprudenţele instanţelor din 
circumscripţia Curţii de Apel Timișoara se ridică următoarea 
problemă: a venit fi nanţatorul cu FIDIC-ul londonez, a venit 
operatorul cu FIDIC-ul tradus și constituit prin ordin, instanţa 
a fost învestită cu o cerere pe contencios de lămurire a 
clauzelor contractului și toată lumea era paralizată, pentru că 
ordinul de aprobare al FIDIC-ului n-a fost de nimeni adaptat. 
În această situaţie, judecătorul era pus în situaţia de a decide 
care variantă este de fapt corectă și mai ales, pe care variantă 
au contractat părţile, pentru că operatorul economic spunea: 
„Eu când am contractat am avut în vedere textul aprobat prin 
ordin”, iar fi nanţatorul zicea: „Eu am avut în permanenţă ideea 
că ceea ce semnez este variantă tradusă în limbă română a 
FIDIC-ului londonez”.

O astfel de problemă duce de fapt la următoarea concluzie: 
dacă astfel de interpretări și astfel de speţe generează 
difi cultăţi deloc ușor de depășit pentru un magistrat judecător, 
ce putem pretinde de la un funcţionar? Eu nu vreau să creez 
ierarhii sau să spun despre unii că sunt mai isteţi decât alţii, 
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dar spre deosebire de magistratul judecător care se bucură 
de niște garanţii, funcţionarul rămâne „victima” unui sistem 
ierarhizat, el este ţinut de ordinele superiorului și este ţinut de 
tot ce înseamnă mecanismul unei autorităţi a administraţiei 
publice în care nu faci ceea ce vrei tu să faci, ci ceea ce ţi se 
dispune, și numai în situaţii cu totul excepţionale, când simţi 
tu că ordinul este nelegal, ripostezi pe mecanismul zugrăvit de 
Legea nr. 188 din 1999 – făcând o notă scrisă și arăţi că nu poţi 
să pășești la realizarea unei anumite operaţiuni administrative, 
pentru că este nelegală și tu nu vrei să răspunzi. La care vine 
superiorul, îţi da în scris o poveste, și vei executa sau te vei 
expune pericolului de a fi  sancţionat disciplinar. Suntem – 
din punctul meu de vedere – într-o zonă în care nisipurile 
sunt teribil de mișcătoare. Dorim și tindem să ajungem la a 
pretinde funcţionarului să fi e un soi de agent perfect al puterii 
publice, care știe legea, care știe ce înseamnă principiile 
normelor juridice, și care cunoaște în detaliu jurisprudenţa 
realizată de către justiţia Uniunii Europene, în condiţiile în care 
judecători de curţi de apel și de Înaltă Curte îţi pretind să le 
pui decizia pe masă, eventual tradusă și atestată (traducerea), 
pentru că dumnealor n-au trecut pe acolo. Iar în condiţiile în 
care vorbești de achiziţii in case sau in house într-o anumită 
speţă și el, judecător de contencios cu vechime și care a mai 
judecat litigii de achiziţie te întreabă ce sunt acelea ...

Cred că trebuie să fim foarte atenţi până unde urcăm 
pretenţiile despre funcţionarul public. El poate să fie un 
funcţionar onest și să facă lucrurile ca la carte, și să recurgă 
la criteriile prinse în jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Și va veni 
un control de la o autoritate specializată, sau un procuror, 
care sunt „mai puţin impresionaţi” de jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie ...
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Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Jurisprudenţa C.J.U.E. face parte din dreptul U.E. și se aplică 
prioritar faţă de ...

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Eu sunt de acord, întrebarea este dacă un procuror e dispus 
să admită asta? Procurorul va spune: „N-ai avut criterii?

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Funcţionarului îi trebuie o procedură scrisă, clară, nu 
jurisprudenţă ...

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Eu intuiesc ce se va întâmpla dacă toate astea vor deveni 
„lege”: Tot ceea ce este sub prag va îmbrăca forma unor 
contracte despre care toţi vor spune că sunt orice altceva, 
numai administrative, nu. Dacă nu se aplică actul normativ, 
se va considera că sunt civile. Desigur, e absurd, dar așa se va 
întâmpla, și ne vom judecă pe dreptul comun – aduceţi-vă 
aminte de istoria Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 
din 2006, când contractele au fost considerate fi e comerciale, 
fie administrative. Iar tot ce este de la prag în sus, este 
contract de achiziţii publice, cu toate consecinţele cunoscute, 
inclusiv sub aspectul prezenţei ulterioare a procurorilor.
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Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Chestiunile unificării practicii, precum și ale ierarhiilor 
sunt foarte importante și, să nu uităm că în puterea ierarhică 
se include puterea de instrucţie ca o componentă, alături de 
puterea de control. Ne putem gândi și în ce măsură practica 
pe care o realizează Ministerul Finanţelor prin Comisia Fiscală, 
ale cărei decizii încearcă să lămurească interpretarea unor 
texte din aria fi scală, ar putea fi  de exportată și către alte zone 
ale administraţiei.
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Proceduri administrative specifi ce legislaţiei 
urbanismului. Studiu de caz: servituţi urbanistice 

vs. expropriere

Lect. univ. dr. Dana ALEXANDRU
ULBS

1. Consideraţii introductive

Stadiul actual de dezvoltare a reglementărilor juridice 
în materie de urbanism relevă în România o legislaţie (legi, 
hotărâri guvernamentale, ordine ministeriale, acte ale 
administraţiei publice locale ş.a.) relativ diversă şi numeroasă, 
dar mai puţin un drept al urbanismului (care să cuprindă şi 
concepte şi noţiuni specifi ce, o jurisprudenţă semnifi cativă 
şi creativă, o doctrină notabilă, o conştientizare şi participare 
suficientă a publicului la dezbaterea şi soluţionarea 
problemelor urbanismului ş.a.).

În această etapă iniţială de afi rmare a sa ca ramură de 
drept autonomă şi nouă disciplină ştiinţifi că, dreptul român 
al urbanismului reprezintă mai ales un drept de poliţie 
administrativă, atent în a preveni încălcările unei ordini 
defi nite şi preocupat să vegheze la respectarea unor reguli de 
protecţie.

El rămâne însă deosebit de sărac la nivelul urbanismului 
operaţional, în privinţa aspectelor dinamice ale morfologiei 
urbane şi la procesele de transformare care afectează utilizarea 
terenurilor, extinderea şi regenerarea urbană, reabilitarea 
centrelor istorice şi a vechilor cartiere ş.a.1

1 Interviu cu prof. univ. dr. Mircea Duţu, publicat www.juridice.ro
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Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu 
naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare 
durabilă în profi l teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora 
în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.

Activitatea de amenajare a teritoriului este reglementată în 
prezent în România de Legea nr. 350 din 2001 privind urbanismul 
şi amenajarea teritoriului, care specifi că următoarele:

1. scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie 
armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor 
economice, sociale, ecologice ș i culturale, stabilite la nivel 
naţional ș i local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea 
diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii ș i 
efi cienţei relaţiilor economice ș i sociale dintre acestea;

2. obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt: 
dezvoltarea economică ș i socială echilibrată a regiunilor şi 
zonelor, cu respectarea specifi cului acestora; îmbunătăţirea 
calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; gestionarea 
responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; 
utilizarea raţională a teritoriului;

3. planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter 
director ș i reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale 
pe termen mediu şi lung pentru întreg teritoriul ţării, planul 
de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni 
specializate.

Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă 
în profi l teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe 
Strategia de dezvoltare teritorială a României1.

1 Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 
2035, Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru 
oameni, Versiunea 2, www.sdtr.ro, Februarie 2015.
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Legiuitorul român își propune ca în elaborarea Strategiei 
de dezvoltare teritorială a României să ţină cont de principiile 
strategice privind: racordarea teritoriului naţional la reţeaua 
europeană şi intercontinentală a polilor de dezvoltare şi a 
coridoarelor de transport; dezvoltarea reţelei de localităţi 
şi structurarea zonelor funcţionale urbane; promovarea 
solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor 
categorii de teritorii; consolidarea şi dezvoltarea reţelei de 
legături interregionale; protejarea, promovarea şi valorifi carea 
patrimoniului natural şi cultural.

Un alt document relevant pentru dezvoltarea teritorială a 
României îl constituie Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 
2013 (2005).

Amenajarea teritoriului are un caracter predominant 
strategic, stabilind direcţiile de dezvoltare în profi l spaţial, 
care se determină pe baza analizelor multidisciplinare ș i a 
sintezelor interdisciplinare. Aspectele tehnice, legale ș i politice 
integrate în planurile aprobate de amenajare a teritoriului 
constituie elemente care fundamentează planurile regionale 
de dezvoltare ș i constituie expresia coordonată spaţial ș i 
temporal a politicilor de dezvoltare.

Din Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă „România 
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030” se deduce necesitatea 
recuperării decalajelor semnalate în documentele europene. 
Acesta implică, pe de o parte, evidenţierea efectelor teritoriale 
ale integrării în termenii utilizaţi în prezent de U.E. iar, pe de altă 
parte, identifi carea acelor trăsături specifi ce ale teritoriului ţării 
noastre care pot constitui premise favorabile pentru accelerarea 
dezvoltării şi reducerea unora dintre disparităţile actuale.

Planifi carea spaţială presupune demersuri interdisciplinare ș i 
include paliere diferite de analiză ș i proiectare, constituind baza 
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conceptuală a politicilor de dezvoltare regională ș i intervenind 
pentru corectarea anomaliilor ș i disfuncţionalităţilor care pot să 
apară în derularea acestora. Strategiile, programele ș i planurile 
de amenajare integrată în teritoriu ș i localităţile din România 
vor trebui, prin urmare, să încorporeze orientările comune 
pentru spaţiul amenajat european, cu referinţă prioritară la 
menţinerea unui echilibru raţional între interesul privat ș i cel 
public, în condiţiile respectării stricte a regimului juridic al 
proprietăţii asupra terenurilor.

Urmare a aprobării de către Guvernul României în anul 
2005 a unui Memorandum privind liniile directoare de 
dezvoltare teritorială, în anul 2008 a fost elaborat Conceptul 
strategic de dezvoltare teritorială România 2030.

Acest document a fost supus consultării publice ș i având 
în vedere prevederile Legii nr. 350 din 2001 a stat la baza 
elaborării Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

2. Proceduri administrative specifi ce urbanismului

Dezvoltarea urbană integrată preia din aceste domenii 
metodele tradiţionale de reglementare a teritoriului (P.U.G., 
P.U.Z., P.U.D., P.A.T.N. etc.). Urbaniştii „văd” şi „proiectează” 
modelul dorit de spaţiu construit şi se asigură de încadrarea în 
regulamentele locale sau de propunerea de soluţii alternative 
(prin realizarea de noi Planuri Urbanistice Zonale).

Răspunderea pentru activitatea de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism revine autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale. Activităţile de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism sunt asociate administraţiei publice, întrucât ea 
este chemată să răspundă tuturor tipurilor de solicitări, fi ind 
direct responsabilă de gestionarea corespunzătoare a cestora.
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Consiliul local este cel care analizează şi aprobă – în 
condiţiile legii – documentaţiile de amenajare a teritoriului 
şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale 
şi fi nanciare necesare în vederea realizării acestora; aprobă 
alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare 
împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor 
meteorologice periculoase.

De asemenea, consiliul local stabileşte măsurile necesare 
pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, 
podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor 
de comunicaţii de interes local (art. 38).

Consiliul judeţean, potrivit art. 104 alin. (1) lit. j), stabileşte, 
pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale, 
comunale şi orăşeneşti, proiectele de organizare şi amenajare 
a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică 
generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale 
componente, şi urmăreşte modul de realizare a acestora 
în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale, 
comunale şi orăşeneşti implicate.

Amenajarea teritoriului şi urbanismul au fost şi sunt 
confruntate sistematic cu problema delicată a compatibilizării 
principiilor care guvernează cele două tipuri de interese: 
publice şi private; adesea interesul public şi cel privat se afl ă 
pe poziţii diferite sau chiar antagonice: un simplu „apel” la 
conştiinţa juridică individuală de a ceda în faţa interesului 
general se poate constitui doar într-un demers utopic1.

Astfel s-a impus rezolvarea acestei situaţii „confl ictuale” 
dintre titularii dreptului de proprietate privată – care ar urma 
să facă concesii – şi benefi ciarii acestui „gest”.

1 E.M. Minea, Urbanism şi amenajarea teritoriului. Suport de curs pentru 
învăţământ la distanţă, Cluj-Napoca, 2011, p. 74.
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3. Studiu de caz: servituţi urbanistice vs. expropriere

În practica judecătorească se conturează recent o practică de 
modifi care parţială a planului urbanistic general al municipiului 
Sibiu și a regulamentului local aferent, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 165 din 2011, având ca obiect modul de 
utilizare a terenurilor din intravilanul localităţilor.

Astfel, una din problemele ridicate în faţa instanţelor 
de judecată a avut ca obiect modificarea reglementării 
urbanistice referitoare la terenurile care au fost încadrate în 
categoria de zonă verde cu rol de agreement, în sensul obligării 
autorităţii deliberative locale la adoptarea de reglementări 
care să încadreze terenul în zonă de instituţii şi servicii.

În speţă, reclamantul a solicitat un certifi cat de urbanism 
(...) pentru imobilul situat în Sibiu (...) în scopul demolare şi 
construire locuinţe înşiruite. Certifi catul de urbanism a fost 
emis cu menţiunea că NU poate fi  utilizat în scopul solicitat 
întrucât nu se pot executa astfel de construcţii pe zona verde, 
iar schimbarea destinaţiei terenului nu poate fi  modifi cată pe 
bază de documentaţii de urbanism. În consecinţă s-a apreciat 
că prin certifi catul de urbanism s-a comunicat că terenurile 
în litigiu sunt încadrate în UTR „Uva” și reclamantul nu poate 
invoca că nu a avut cunoştinţă de această situaţie.

În apărările formulate, autoritatea deliberativă locală 
arată că terenul reclamantului se regăsește în UTR1 – 
Uva (urbanizare – zonă verde cu rol de agrement) şi nu în UTR – 
Is (instituţii şi servicii).

În acest context, autoritatea deliberativă locală a invocat 
dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350 din 2001, care 
prevăd că planul urbanistic general are atât caracter director 

1 Unitate teritorială de referinţă.
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şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă 
principalul instrument de planifi care operaţională, constituind 
baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 
dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie 
să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general 
în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografi ci, 
economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Mai mult decât atât, art. 46 alin. (2) din Legea nr. 350 
din 2001 prevede că „Planul urbanistic general cuprinde 
reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi 
administrativ-teritoriale de bază, cu privire la: a) stabilirea 
şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul 
administrativ al localităţii; b) stabilirea modului de utilizare 
a terenurilor din intravilan; c) zonificarea funcţională în 
corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; d) delimitarea 
zonelor afectate de servituţi publice; e) modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; f) stabilirea 
zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a 
siturilor arheologice reperate”.

În ceea ce priveşte incidenţa dispoziţiilor PUG 2011 şi a 
Regulamentului local aferent, aprobate prin HCL nr. 165 din 
2011, autoritatea locală arată că hotărârea de adoptare a 
planului urbanistic general al municipiului Sibiu este un act 
administrativ cu caracter normativ şi produce efecte juridice 
de la data aducerii lui la cunoştinţa publicului, respectiv 
publicarea pe site-ul oficial al instituţiei şi nu se aplică în 
funcţie de diferite situaţii care apar în practică. Prin urmare, 
reclamantul nu poate invoca, după 4 ani de la aprobarea 
PUG-ului, că nu a avut cunoştinţă de funcţiunea terenurilor.

Mai mult decât atât, s-a arătat că Regulamentul Local de 
Urbanism aferent PUG 2011 a fost adoptat, în integralitate, 
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după dezbaterea sa publică şi verifi carea tuturor propunerilor 
venite din partea autorităţilor şi cetăţenilor Sibiului, şi constituie 
viziunea urbanistică a Sibiului până la adoptarea unui nou RLU.

Regulamentul local de urbanism (RLU) se constituie 
în ansamblul general de reglementări, la nivelul unităţii 
teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea 
principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce 
la dezvoltarea complexă, strategică a localităţii, în acord 
cu potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind 
utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu 
funcţiunile urbanistice adecvate.

Potrivit art. 46 alin. (3) din Legea nr. 350 din 2001, planul 
urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung 
cu privire la: evoluţia în perspectivă a localităţii; direcţiile de 
dezvoltare funcţională în teritoriu; traseele coridoarelor de 
circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare 
a teritoriului naţional, zonal şi judeţean; zonele de risc natural 
delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 
măsurile specifi ce privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, 
utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

S-a apreciat că sunt incidente prevederile art. 46 alin. (5) 
din Legea nr. 350 din 2001 potrivit cărora prin Planul 
urbanistic general se identifi că zone pentru care se pot institui 
reglementări ce nu pot fi  modifi cate prin planuri urbanistice 
zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se 
pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu 
claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului 
urbanistic general.

S-a apreciat că petentul solicită abuziv modificarea 
Regulamentului local de urbanism, urmărind în acest fel 
satisfacerea interesului privat în detrimentul interesului public.
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Instanţa de fond a constatat faptul că terenul a devenit 
folosinţă gratuită, măsură ce este similară exproprierii, întrucât 
dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 255 din 2010 stabilesc 
în mod clar care sunt lucrările declarate de utilitate publică1.

Prin urmare, analizând dispoziţiile anterior menţionate 
rezultă fără dubiu că în speţă nu este vorba de expropriere 
pentru utilitate publică.

Având în vedere faptul că activitatea de amenajare a 
teritoriului şi planul de amenajare a teritoriului trebuie 
apreciate global, la nivelul comunităţii teritoriale şi nu 
fragmentar, s-a solicit admiterea recursului și respingerea în 
fond a acţiunii.

Concluzii

Servituţile urbanistice sunt o instituţie nouă în practica 
administrativă românească, nefi ind consacrate în normele 
juridice în materie de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Codul civil român defi neşte servitutea ca fi ind o sarcina 
care grevează un imobil pentru uzul sau utilitatea unui alt 
proprietar. Utilizarea rezultă din destinaţia economică a 

1 Astfel, în sensul Legii nr. 255 din 2010 sunt declarate de utilitate publică 
următoarele lucrări: a) lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de 
drumuri de interes naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de 
construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările 
necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a 
reţelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum 
şi a infrastructurii de transport naval; (...) j) lucrări de interes public local 
de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru 
construcţii administrative, sociale şi culturale, în zona centrală a municipiului 
Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă 
acestora.
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fondului dominant sau constă într-o sporire a confortului 
acestuia.

Prin instituirea unei servituţi urbanistice nu se realizează o 
trecere forţată în proprietatea publică a unor imobile afl ate 
în proprietate privată. Scopul reglementării este defi nit de 
realizarea unor obiective generale ale comunităţii, norme 
generale dictate de considerente de siguranţă, sănătate, 
construcţii, estetică și cerinţele de planifi care urbană. Toate 
aceste cerinţe sunt prevăzute a priori de autorizaţia de 
construire și a posteriori de certifi catele de conformitate.

În consecinţă, orice proprietar de imobile este ţinut să 
respecte constrângerile urbanistice sub a căror incidenţă intră 
proprietatea sa, folosind imobilul cu respectarea destinaţiei 
stabilite prin planurile urbanistice.

Cele două instituţii (servitutea urbanistică și exproprierea) 
au un element comun, anume utilitatea publică. Acest criteriu 
face distincţia între necesitatea de a impune trecerea forţată 
a unui imobil în proprietate publică sau doar instituirea 
unor limitări ale dreptului de proprietate prin stabilirea unor 
obligaţii în sarcina proprietarului, care exercită în continuare 
dreptul său conform constrângerilor urbanistice.

Graniţa dintre expropriere şi servitute urbanistică este una 
foarte fi nă, și după cum se observă, ea este încă neclară – atât 
în practica administrativă, cât și în practica instanţelor.

Realităţile evidenţiază existenţa unei legislaţii sărace, 
incompletă şi într-o anumită măsură chiar inadecvată, ceea 
ce impune o codificare cu un puternic caracter creator, cu 
consecinţa elaborări unui volum important de noi reglementări.
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Procedura reorganizării administrativ-teritoriale 
a României pe criterii geografi ce

Conf. univ. dr. Cristi IFTENE
Facultatea de Drept și Știinţe Administrative 

Universitatea Ovidius Constanţa

Aspecte conceptuale

Primele imagini care ne vin în minte evocând cuvântul 
regiune, sunt acelea de spaţiu – de un anumit spaţiu cu limite 
mai mult sau mai puţin suple – apoi aceea de grup uman, de 
colectivitate umană cu caracteristici specifi ce și mai ales cu 
o anumită identitate, însă în prezent regiunea este privită nu 
doar ca un spaţiu fi zic și teritorial. Inexistenţa unei defi niţii 
formale, ofi ciale la nivel european și internaţional se datorează 
și faptului că experienţele statelor în materie de regionalizare 
sunt diferite, ţinând cont de elementele specifi ce locale și de 
cerinţele populaţiei care se găsește pe diferite teritorii. Astfel, 
există state care nu recunosc regiunilor calitatea de eșalon de 
guvernare și state care fac diverse distincţii în ceea ce privește 
natura și funcţiile regiunilor.

În urma proceselor de globalizare și integrare europeană 
acest termen și-a extins dimensiunea sa conceptuală și rolul în 
societate, neexistând în prezent o accepţiune standard pentru 
regiune1. De aceea, în încercarea de a înţelege cât mai bine 
termenul, trebuie să stabilim primele elemente de bază, adică 
regiunea2, care este ca un intermediar între colectivitatea 

1 Pentru dezvoltări a se vedea T. Herrschel, P. Tallberg, (eds.) The role of 
Regions? Networks, Scale, Territory, Kristianstads, Suedia, 2011.

2 C. Manda, D. Banciu, C.C. Manda, Administraţia Publică și cetăţeanul, 
Ed. Tehnică, București, 1997, p. 78.
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locală (ca un teritoriu și o colectivitate clar delimitate), și stat 
(delimitat teritorial, în care trăiește o naţiune). Dar aceste 
două concepte de spaţiu și de grup pot fi  imediat direcţionate 
în două viziuni diferite care duc, una spre regionalizare, 
alta spre regionalism, prima axându-se asupra spaţiului: 
organizarea și cadrul său, cea de-a doua asupra grupului, 
a comunităţii: identitatea și acţiunea sa.

În accepţiunea dată de Consiliul Europei, regiunea 
reprezintă un spaţiu de dimensiune medie susceptibil de a fi  
determinat geografic și care este considerat ca omogen. Pe 
de altă parte, în viziunea Uniunii Europene, regiunea este 
considerată ca eșalonul imediat inferior poziţiei statului, eșalon 
care, în funcţie de competenţele care i-au fost acordate, 
gestionează pe plan administrativ și politic o comunitate 
teritorială a cărei dimensiune variază în limite foarte largi.

Analizând documentele internaţionale putem identifi ca 
două concepţii diferite în defi nirea conceptului de regiune. 
În aceste sens, Carta Comunitară a Regionalizării1 defi nește 
regiunea în Art. 1: „acel teritoriu care constituie, din punct de 
vedere geografi c, o entitate sau o grupare similară de teritorii, 
unde există continuitate și a cărui populaţie posedă anumite 
trăsături comune și dorinţa de a păstra specifi cul identităţii 
sale și să o dezvolte, în scopul stimulării progresului cultural, 
social și economic”. La fel, Art. 2 al Cartei afi rmă expres că: 
„statele membre ale Comunităţii Europene sunt invitate, 
având în vedere voinţa populară, tradiţia istorică și necesitatea 
unei administrări efi ciente și adecvate a funcţiilor ce le revin – 
în special în materie de planifi care a dezvoltării economice, să 
instituţionalizeze în teritoriile lor (sau să menţină acolo unde 
există) regiuni în sensul Art. 1 al acestei Carte”.

1 Document elaborat de Parlamentul European în 18 noiembrie 1988 și 
adoptat ca document ofi cial al Comunităţilor Europene la 19 decembrie 1988.
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Conform „Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale 
Statistice” (NUTS) se identifică unităţile administrative 
teritoriale în funcţie de dimensiunea teritoriului. Cu alte 
cuvinte fi ecare stat membru are în structura sa trei tipuri de 
unităţi teritoriale ce sunt poziţionate pe nivele ierarhice din 
punct de vedere al dimensiunii teritoriului: nivelul localităţii, 
nivelul departamental/judeţean și nivelul regional.1

Adunarea Regiunilor Europei (ARE)2 a defi nit regiunile ca 
fi ind entităţile politice de nivel inferior statului, care dispun de 
anumite competenţe exercitate de un guvern, care la rândul lui 
este responsabil în faţa unei adunări alese în mod democratic. În 
ceea ce privește domeniile în care o regiune își poate exercita 
puterea, ARE identifică următoarele: politica economică 
regională; politica regională de planificare, construire și 
locuire; infrastructurile de telecomunicaţii și transport, energie 
și mediu; agricultură și piscicultură; turism, timp liber și sport; 
poliţie și ordine publică.

Pe lângă aceste caracteristici, ARE stabilește o serie de 
recomandări3 ce pot fi  considerate, în același timp, elemente 
specifi ce regiunii:

a)  Are statut legal deplin;

1 În același timp regiunile pot fi  create artifi cial, așa cum a fost cazul 
reformelor regionale din Franţa, concepute în conformitate cu standardele 
NUTS ale Uniunii Europene.

2 Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este cea mai mare reţea independentă 
a autorităţilor regionale din Europa lărgită, aducând împreună peste 270 de 
regiuni, din 34 de ţări, și 16 organizaţii interregionale. Defi niţia regiunii este 
preluată din Declaraţia asupra regionalismului în Europa, documentul de bază al 
ARE (AER, Declaration on Regionalism in Europe, p. 4).

3 Recomandările rezultate la întâlnirea ARE din 1996 sunt formulate în 
conformitate cu Carta Europeană a Autoguvernării Regionale – proiect (Consiliul 
Europei, 1996) și Carta Comunitară pentru Regionalizare (Parlamentul European, 
1988).
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b)  Structura de bază este formată din adunarea reprezentativă 
și organism executiv;

c)  Alocarea puterilor între stat și regiuni este statuată în 
Constituţia naţională sau în legislaţie în conformitate 
cu principiile descentralizării politice și subsidiarităţii;

d)  Aplicarea legislaţiei naţionale, direct sau prin delegare, 
este responsabilitatea regiunii;

e)  Deciziile și măsurile luate de stat afectează interesele 
regionale ( de exemplu, cele din sfera fi nanciară) nu pot 
fi  adoptate fără acordul regiunilor vizate;

f)  Finanţarea este guvernată de principiile economiei, 
efi cienţei și efi cacităţii folosirii resurselor și serviciilor, dar 
și de principiul transparenţei în procesul decizional bugetar;

g)  Joacă un anumit rol în cadrul organismelor legislative 
ale statului, iar acesta din urmă trebuie să facă 
aranjamentele necesare pentru a coordona participarea 
instituţiilor regionale în procesul decizional la nivel 
naţional (în cazul în care deciziile afectează regiunea);

h)  Relaţiile dintre stat și regiuni, dar și dintre regiuni se 
bazează pe principiile respectului reciproc, cooperării și 
solidarităţii;

i)  Poate semna acorduri cu alte regiuni din cadrul aceluiași 
stat;

j)  Existenţa unei regiuni, precum și a asocierilor de tip 
regional trebuie să fi e recunoscută de către U.E., în cazul 
statelor membre, permiţându-le participarea activă la 
politicile regionale.1

1 A se vedea în acest sens și C. Băhnăreanu, A. Sarcinschi, Procesul de 
regionalizare a României şi securitatea naţională, Bucureşti, Ed. Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, 2012, pp. 14 și urm.
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Doctrina juridică a stabilit şi o veritabilă clasificare a 
diferitelor tipuri de regiuni:

1. Regiuni politice componente ale unui stat care se afl ă la 
limita dintre statele federale şi cele unitare, cu competenţe 
proprii în materie legislativă şi executivă, dar care păstrează un 
sistem judecătoresc numai la nivelul statului central (Spania, 
Italia);

2. Regiuni încorporate – rezultat al creării unui stat 
unitar prin unirea mai multor state care îşi păstrează totuşi 
o anumită individualitate (Marea Britanie, care astăzi tinde 
spre federalizare);

3. Regiuni diversificate cu cadre regionale stabilite nu 
numai după criteriul teritorial şi politic, ci şi după alte criterii, 
precum limba şi cultura (Belgia, înainte de transformarea ei 
în stat federal);

4. Regiuni administrative clasice, create prin descentralizare 
drept colectivităţi teritoriale locale autonome din punct de 
vedere administrativ (Franţa);

5. Regiuni funcţionale create prin desconcentrare, ca simple 
circumscripţii ale administraţiei centrale de stat (Grecia);

6. Regiuni prin cooperare ca forme instituţionalizate de 
cooperare între colectivităţile teritoriale locale (România).

Unul din argumentele identificate în literatura de 
specialitate este că regiunea va permite, prin descentralizare, 
umanizarea și personalizarea administraţiei și plasarea 
acesteia sub controlul cetăţenilor și a autorităţilor alese. 
Acest fenomen trebuie privit ca un proces de reformă tocmai 
datorită oportunităţilor pe care le deschide1.

1 C.-L. Popescu, Autonomie locală și integrare europeană, Ed. All Beck, 
1999, p. 54.
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Reţinem că problema ridicată de curentul regional 
este o problemă a spaţiului european remodelat de noul 
echilibru intern care revendică din ce în ce mai greu 
monopolul politicului1. Desigur că se pune întrebarea dacă 
administraţiile s-au adaptat la aria europeană, pentru că există 
tendinţa generală de a se analiza mai degrabă procesul de 
descentralizare și integrare europeană în structurile europene 
în detrimentul reformei administrativ-teritoriale.

Infl uenţa reliefului ca criteriu de împărţire 
administrativ-teritorială

Noţiunea de unitate administrativ-teritorială are două 
sensuri distincte, anume:

1.  teritorial, de circumscripţie administrativă a teritoriului 
de stat, exprimând sfera de competenţă teritorială 
a organelor puterii locale. Acest sens are în vedere 
regimul de desconcentrare administrativă, unitatea 
administrativ-teritorială fi ind concepută doar ca simplă 
porţiune a teritoriului unui stat;

2.  uman, de colectivitate teritorială locală, respectiv 
totalitatea populaţiei ce locuieşte pe o anumită 
porţiune a teritoriului statului, cu interese publice locale 
proprii, distincte, exprimate printr-o organizare juridică 
şi administrativă proprie.

Acestea nu urmează caroiajele provinciilor istorice, iar 
sediile de regiuni sunt alese uneori în urma unei logici a 
„descentralizării” (Piatra-Neamţ, Brăila, Călărași), alteori 
localizându-se în foste capitale de regiuni istorice (Alba Iulia, 
București, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca).

1 E. Bălan, Administraţia și puterea politică. Tendinţe și evoluţii în spaţiul 
public european, Ed. Comunicare.ro, București, 2013, p. 45.
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Observăm că aceste regiuni de dezvoltare au fost create 
pentru implementarea politicii de dezvoltare regională, 
dar și în scopul culegerii datelor statistice (în conformitate 
cu reglementările europene ale Eurostat pentru nivelul de 
clasifi care teritorială NUTS II).

Apartenenţa la această clasă este dată de numărul de 
locuitori ai fi ecărei regiuni (de la 800.000 până la 3 milioane), 
legislaţia în vigoare stipulând faptul că regiunile ar trebui să 
se identifi ce cât mai bine cu unităţile teritoriale existente și 
să respecte în același timp situaţia politică, administrativă şi 
instituţională existentă.

Regiunile de dezvoltare nu au capacităţi administrative, 
fi ind folosite în special pentru coordonarea proiectelor de 
dezvoltare regională. De asemenea, așa cum am văzut nu sunt 
unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, 
fi ind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele 
locale.

Deși s-au propus mai multe variante de regionalizare în 
ultimii ani, infl uenţa reliefului asupra acestor delimitări nu 
a fost luată în calcul, cu atât mai mult ţinându-se cont că 
relieful determină tipologii ale așezărilor umane.

Mulţi autori de specialitate consideră că cele mai bune 
criterii se pot construi prin compararea modificărilor 
administrativ-teritoriale ce au avut loc de-a lungul timpului 
în interiorul graniţelor ţării. Bineînţeles că nu se pot copia în 
întregime limitele din anii `50 sau `60, deoarece economia 
a evoluat și organizarea societăţii nu mai coincide cu cea 
de atunci. Există însă date ale problemei ce au rămas și vor 
rămâne nemodifi cate de-a lungul anilor, relieful fi ind una din 
aceste importante date.
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Analizând din punct de vedere istoric evoluţia cronologică 
a teritoriilor româneşti, surprindem o serie de caracteristici şi 
particularităţi ale unităţilor administrative:

1. Etapa regionării interbelice, reprezentată de cele 71 
de judeţe, care au fost „regionalizate” după diferite criterii 
de apartenenţă istorică, reliefând realitatea teritorială 
(directoratele ministeriale) sau fi ind un rezultat al politicii 
impuse (ţinuturi); a fost caracterizată de dorinţa de a întări 
noţiunea de unitate teritorială.

2. Aplicarea modelului sovietic în perioada 1950 – 1968 
a „şters cu buretele” eforturile depuse de fostele guverne, 
provinciile istorice fi ind desfi inţate, noile „regiuni” impunând 
raioanele de sorginte sovietică în detrimentul plășilor 
românești din perioada interbelică. Această etapă s-a dovedit 
a fi  un deziderat politic iluzoriu, deviant, deoarece realitatea 
teritoriilor româneşti era bulversată în această perioadă, 
iar desele raionări şi regionalizări au afectat apartenenţa 
regională.

3. Etapa „calmului administrativ” comunist între 1968 – 
1989 a consemnat revenirea la fostele judeţe şi transformarea 
acestora în structuri funcţionale. Deşi o serie de judeţe istorice 
au dispărut sau au fost comasate, noile unităţi administrative 
şi implicit reşedinţe de judeţ (Vaslui, Slobozia, Alexandria) au 
benefi ciat de investiţii masive în infrastructură şi administraţie, 
în detrimentul centrelor urbane cu tradiţie (Bârlad, Călăraşi, 
Turnu Măgurele). Noile tendinţe de industrializare excesivă 
şi agricultură extensivă au impus noi modificări de ordin 
administrativ (crearea judeţelor Giurgiu şi Călăraşi ca urmare 
a reorganizării judeţelor Ialomiţa şi Ilfov şi declararea în 1989 
a 23 de noi centre urbane).
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4. Etapa post-decembristă şi post-aderare a reprezentat 
o nouă confi gurare a sistemului de aşezări, manifestată pe 
fondul tranziţiei şi a schimbării de regim politic, actualele 
judeţe păstrându-şi structura. Actualul teritoriu a cunoscut 
o creştere a numărului de localităţi urbane şi de comune 
pe fondul unor decizii politice susţinute de tendinţa de 
descentralizare. Integrarea în spaţiul european a impus o nouă 
confi gurare teritorială, întrucât dezideratul politic impunea o 
pseudo-regionalizare, pe fondul îndeplinirii unor condiţii de 
eligibilitate în scopul atragerii de fonduri europene.

Înfiinţarea unor obiective industriale, asociată cu 
exploatarea industrială a unor spaţii reprezintă principalul 
vector care însoţeşte deciziile politico-administrative. Unităţile 
administrative devin din colectivităţi locale constituie pe 
baza unor afinităţi istorice, datorate complementarităţii 
potenţialului natural şi al tipului de economie tradiţională, 
a moştenirilor culturale şi spirituale comune, unităţi de 
dezvoltare industrială sau de exploatare a unor resurse 
naturale. S-au creat noi dependenţe macrospaţiale între 
aşezările umane, noi arii de infl uenţă şi polarizare, amplifi cate 
în multe cazuri artificial, prin schimbarea statutului 
administrativ al unor aşezări1.

La nivel macro teritorial, deciziile administrative au ca 
rezultat organizarea administrativ-teritorială, organizare care 
poate fi  concordanţă cu realităţile din teren sau, dimpotrivă, 
poate fi  rezultatul unor factori subiectivi, arbitrari.2

Poligoanele Thiessen reprezintă o metodă geometrică de 
aproximare a ariilor de infl uenţă urbană. Metoda constă în 

1 R. Săgeată, Modele de regionare politico-administrativă, Ed. Top Form, 
București, 2007, p. 9.

2 R. Săgeată, Modele de regionare politico-administrativă, Ed. Top Form, 
București, 2007, p. 46.
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încadrarea punctelor care sunt cel mai apropiate de un loc 
central şi cel mai depărtate de toate celelalte locuri centrale. 
Prin urmare acestea sunt infl uenţate mai puţin de relief și mai 
mult de gradul legăturile de comunicaţie dintre așezări, de 
gradul de dezvoltare al acestor legături.

Figura. Intensitatea polarizării urbane a teritoriului României

Observăm că zona depresionară a Brașovului se distinge 
atât geografic, cât și din punct de vedere al interacţiunii 
spaţiale. Acest lucru duce la ideea că relieful infl uenţează 
legăturile de comunicaţie, dar și că din punct de vedere al 
dezvoltării sociale și teritoriale a periferiei zonei, aceste lucruri 
sunt aproape imposibile. Imposibilitatea este dată mai ales 
de proximitatea faţă de alte orașe, dar și de imposibilitatea 
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dezvoltării unor așezări urbane foarte mari în zona montana 
foarte înaltă, masivă și greu accesibilă.

Cu privire la dezvoltarea socială dar mai ales economică, 
Poligoanele Thiessen sunt comparabile, ca delimitare, cu 
regiunile de dezvoltare propuse de guvern în anul 2004, 
conform Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională 
în România.

Avem totodată posibilitatea să identificăm limitele 
precizate anterior, limite care în proporţie de 70% se 
suprapun.

Figura: Intensitatea polarizării urbane (poligoane Thiessen) și 
principalele zone de dezvoltare
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Zona centrală a ţării este deviată spre nord din 
considerente de accesibilitate redusă, datorate Carpaţilor, 
coordonate de natură geografi că ce nu sunt luate în vedere la 
realizarea Poligoanelor Thiessen (acestea sunt dezvoltate pe 
baza proximităţii orașelor pe o suprafaţă considerată plană și 
fără alte forţe ce ar modifi ca proximitatea).

Regiunile de Nord – Vest și Vest se suprapun aproape exact 
pe vechile teritorii Crișana și Maramureș, respectiv Banat, iar 
din punct de vedere al reliefului ocupă zona de la Câmpia de 
Vest și până la limita estică a Carpaţilor Occidentali.

Difi cultatea la care sunt supuse căile de comunicaţie la 
limita montană este contrabalansată de deschiderea către 
vest, graniţa de stat fi ind accesibilă, în sensul că în Ungaria 
de exemplu se poate călători doar în baza cărţii de identitate, 
lucru ce facilitează dezvoltarea atât socială (multe persoane 
din vestul României au locuinţe în Ungaria), cât și economică, 
prin legăturile facile dintre locuitorii de o parte și de alta a 
graniţei.

Regiunile de Sud și Sud –Vest au o poziţionare comparabilă 
cu cea a regiunilor descrise anterior, cu diferenţa că aici limita 
nordică data de Carpaţii Meridionali duce la o izolare mai mare 
datorită accesibilităţii reduse și greoaie către Transilvania.

Pe de altă parte, prezenţa Bucureștiului în zona centrală 
a regiunii de Sud influenţează în mod pozitiv gradul de 
dezvoltare prin proximitatea faţă de acesta. Graniţa cu 
Bulgaria este una la fel de facilă, dar mai puţin importantă 
economic decât cea cu Ungaria, deoarece aceste două ţări se 
afl ă în stadii diferite de dezvoltare și prin urmare oportunităţile 
oferite sunt și ele diferite.
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O altă caracteristică favorabilă acestor regiuni o reprezintă 
suprapunerea pe regiunile istorice Oltenia și Muntenia, fapt ce 
infl uenţează pozitiv societatea din aceste regiuni.

Regiunea de Sud – Est este probabil cea mai fragmentată 
din punct de vedere hidrografi c, limitele acesteia nu coincid 
cu valea Dunării sau cu cele ale marilor râuri.

Mai mult, reprezintă singura regiune ale cărei limite nu 
respectă limitele unei regiuni istorice, Dobrogea fi ind cuprinsă 
în acest teritoriu, dar aceasta reprezentând doar aproximativ 
50% din întreaga suprafaţă.

Nu trebuie uitat faptul că mentalitatea oamenilor referitor 
la apartenenţa la o regiune istorică este foarte pregnantă 
și se refl ectă foarte mult în atât în legăturile sociale cât și 
mai departe, în cele economice, atât la nivel local și cât și 
internaţional. Spre exemplu, faptul că cei din Oltenia sunt 
persoane vivace și foarte active sau opulenţa din tradiţiile 
celor din Maramureș sunt ideologii și păreri, bune sau rele, 
care s-au înrădăcinat în mintea populaţiei.

Zona Focșani – Brăila reprezintă după opinia multora cea 
mai periclitată zonă în această împărţire regională, deoarece 
deși are o situare aproximativ centrală faţa de alte sisteme 
urbane puternice (Brașov, Iași, București), apartenenţa de 
Dobrogea o dezavantajează foarte mult ca distanţă faţă de 
Constanţa.

Mai mult, diferenţele sociale, diferenţele fi zico-geografi ce 
ale reliefului se observă mai departe, asemenea unui joc de 
domino, în economia greoaie, în legăturile de comunicaţie nu 
tocmai facile și în mentalităţile atât de diferite ale locuitorilor.

Pe de altă parte, o poziţie foarte bună nu are nici orașul 
Constanţa, ca sistem urban, ţinând cont că este situat la limita 
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sud-estică a ţării, dar legăturile rutiere cu Bulgaria și cele 
navale, datorate portului, compensează și susţin o economie 
mai profi tabilă decât cea a altor orașe cu poziţionare centrală 
în teritoriul ţării.

Regiunea de Nord – Est se suprapune Moldovei și Bucovinei; 
însă graniţa cu Republica Moldova nu oferă posibilităţi de 
dezvoltare economică, iar Carpaţii Orientali, masivi și cu 
puţine pasuri și trecători spre Transilvania, reprezintă premise 
ale unei dezvoltări economico-sociale slabe.

Regiunea de dezvoltare Centru are limite foarte bine 
date mai ales de relief. Fiind o mare depresiune, căile de 
comunicaţie nu se pot dezvolta decât în limita impusă 
de relieful montan ce o mărginește. Din punct de vedere 
al influenţei urbane, Poligonul Thiessen nu este relevant, 
deoarece proximitatea faţă de București, de exemplu, este 
valabilă doar în teorie, realitatea fi ind că deși distanţa este 
mică, traseul este difi cil de parcurs. Astfel o infl uenţă urbană 
mai mare o au orașe ca Bistriţa Năsăud, Zalău și Satu-Mare, 
care se afl ă în zone mai joase altitudinal, fi ind facilitate mai 
ales transporturile terestre.

Aceste regiuni s-au dorit a fi  constituite în ideea aducerii 
la un nivel economic similar a judeţelor României, prin 
uniformizare și prin implementarea unor politici asemănătoare 
care să dea aceleași rezultate când sunt aplicate pe zone 
teritoriale ce au aproximativ același grad de dezvoltare.

Din figurile prezentate anterior se poate conchide 
că numeroasele variabile luate în considerare în ecuaţia 
dezvoltării regionale fac foarte puţin plauzibilă o teorie care 
să ducă la aceleași rezultate atunci când este aplicată pe zone 
diferite.
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Din punct de vedere al oportunităţilor oferite de relief 
judeţelor, acestea pot fi comparabile, deși sunt foarte 
distincte. De exemplu, judeţul Constanţa poate exploata 
deschiderea la Marea Neagră prin turism litoral, în timp ce 
judeţul Prahova are premisele dezvoltării turismului montan. 
Exemplele sunt comparabile, datorită faptului că pentru 
ambele judeţe activităţile turistice sunt sezoniere în mare 
parte, potenţialul natural este asemănător, iar dezvoltarea 
economică este propice, dacă se va face o exploatare 
sustenabilă a resurselor naturale care sunt deja acolo, omul 
având nevoie doar de o bună amenajare a acestora.

După părerea noastră, această uniformizare a dezvoltării 
economice se poate face doar dacă sunt implementate legi 
bune, în spatele cărora există muncă și dovada dezvoltării 
economice dată de specialiști în domeniul care poate fi 
exploatat cel mai bine în regiunea sau judeţul respectiv.

Concluzii

O reorganizare administrativ teritorială nu poate fi  decât 
un demers (necesar doar în unele cazuri) în marele pas al 
dezvoltării economice. Trasarea unor noi limite de judeţ 
trebuie făcută atunci când sunt puse la punct toate acţiunile 
viitoare acesteia.

Pe de altă parte, până în prezent, majoritatea propunerilor 
legislative elaborate, atât cele privitoare la reînfi inţarea judeţelor 
abuziv desfi inţate, cât şi a unor comune, s-au axat în exclusivitate 
pe motivaţii de natură istorică, de păstrare a tradiţiilor, ignorând 
în totalitate evoluţiile ulterioare, de ordin economic şi social 
şi chiar de factură psihologică ale colectivităţilor umane din 
actualele unităţi administrativ-teritoriale.
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Mai mult, s-ar crea un dezechilibru pentru populaţia din 
actualele sate şi comune care gravitează tot mai mult către 
oraşele apropiate şi către reşedinţa judeţului de care se simte 
legată.

Reorganizarea acestora ar duce iniţial la un dezechilibru 
care s-ar întinde pe o perioada de cel puţin câţiva ani, pană 
la o polarizare urbană reală și utilă pentru populaţia zonei 
respective.

Înfi inţarea mai multor comune decât cele existente actual 
ar avea un efect opus uniformizării, în sensul că ar exista 
unităţi administrative foarte diferite din punct de vedere al 
populaţiei, fapt ce ar îngreuna aplicabilitatea legilor și mai 
departe ar duce la rezultate neconcludente sau chiar eronate.

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere suportul pe care 
s-au dezvoltat așezările omenești, anume teritoriul și relieful 
împreuna cu toate resursele naturale care le oferă. Nu este 
negat faptul că unele resurse s-au epuizat sau exploatarea lor 
nu mai este la fel de profi tabilă ca la început, dar strămoșii 
noștri nu construiau așezări în zone fertile mai degrabă decât 
pe munţi, transhumanţa și locuinţele provizorii se numesc așa 
datorită lipsei unui fl ux continuu de resurse, iar luncile râurilor 
au fost evitate datorită inundaţiilor.

Toate acestea au făcut ca așezările umane să se muleze 
diferit pe condiţiile teritoriului ocupat, prin urmare judeţele – 
diviziuni administrative ideologice, nu pot avea randament 
dacă nu se supun acelorași premise de dezvoltare socială și 
economică.

Așa cum a fost evidenţiat în imaginile anterioare, 
suprapunerea dintre harta reliefului României și diverse 
hărţi ce contorizează dezvoltarea urbană, comunicaţiile sau 
urbanizarea, duce la o concluzie omniprezentă: relieful, prin 
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caracteristicile acestuia, influenţează toate activităţile și 
comportamentele socio-economice.

În fi gura de mai jos sunt reprezentate unităţile majore de 
relief și principalele râuri, iar limitele punctate reprezintă o 
împărţire teritorială modelată pe baza reliefului.

Principalul criteriu de împărţire este respectarea limitelor 
altitudinale dintre unităţile majore de relief astfel încât, în 
limita posibilităţilor, fi ecare unitate de relief să cuprindă cât 
mai multe trepte altitudinale.

Figura: Împărţirea administrativ-teritorială în funcţie de criteriile 
fi zico-geografi ce

Deși această diversitate poate părea difi cilă din punct de 
vedere al accesibilităţii, este de observat că problema căilor 
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de comunicaţie nu este în zonele montane unde oricum există 
puţine resurse ce pot fi  exploatate, ci în zonele joase unde este 
necesară dezvoltarea unei reţele mai fi abile și mai rapidă de 
transport.

Zonele de podiș și câmpie au cel mai mare potenţial 
economic, de la resursele de subsol, la culturile agricole 
și viticole, până la resursele energetice neconvenţionale – 
de exemplu parcurile eoliene.

Mai mult, zonele joase permit o dezvoltare mai ieftină și 
mai mare ca suprafaţă a centrelor urbane, care reprezintă 
platforme de schimb comercial între piaţa de desfacere și 
furnizorii de produse din zone montane.

Problema accesibilităţii în ariile montane s-a rezolvat prin 
trasarea limitei teritoriale paralel culmilor montane, astfel 
încât fi ecare versant montan aparţine unei diviziuni. Dacă de 
exemplu o diviziune s-ar întinde de la Dunăre până la Târgu-
Jiu și mai departe până la Sibiu, populaţia de pe versanţii 
nordici ai Carpaţilor Meridionali ar fi  izolaţi faţă de cea mai 
mare parte a diviziunii judeţului. Ar apărea probleme de 
comunicaţie, izolare din punct de vedere social, administrare 
difi cilă, schimburi comerciale greoaie.

Diferenţele mari de suprafaţă între diviziuni corespund și 
raportului altitudinal, în sensul că diviziunile mulate pe regiuni 
înalte sunt mai mici deoarece au un grad de accesibilitate mai 
mic și de aceea sunt mai greu de coordonat faţă de o zonă de 
câmpie.

Cu privire tot la întinderea diviziunilor, nu considerăm 
că suprafaţa unei diviziuni administrative este relevantă în 
dezvoltarea economică, ci mai degrabă modul în care acea 
suprafaţă este exploatată la maxim din punct de vedere al 
resurselor de orice fel. Bineînţeles că această exploatare 
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trebuie să fi e sustenabilă, iar administrarea teritoriului trebuie 
să fi e foarte bună calitate.

Două aspecte sunt determinante în viziunea noastră în 
procesul regionalizare. Primul dintre ele este legat de lipsa 
unei vizibilităţi a autorităţilor regionale în faţa opiniei publice. 
Deşi în spaţiul public au început să prezinte subiecte în acest 
sens tot mai des, cetăţenii nu sunt realmente informaţi despre 
existenţa instituţiilor regionale, cu atât mai puţin de rolul lor. 
De asemenea, puţini au cunoştinţă de existenţa regiunilor de 
dezvoltare. Promovarea lor este deci indispensabilă pentru 
întărirea rolului pe plan regional. Cel de-al doilea aspect care 
ar contribui în mod esenţial la întărirea rolului instituţiilor 
regionale ar fi atribuirea unor competenţe suplimentare 
nivelului regional. Pe lângă efectele asupra încurajării 
parteneriatului inter-judeţean şi formarea spiritului regional, 
regiunile ar oferi posibilitatea unei reale reprezentări a 
intereselor locale. Cele două aspecte sunt strâns legate între 
ele, căci fără o informare adecvată şi corectă a opiniei publice 
nu se poate regândi construcţia administrativă a României. În 
cazul în care ea s-ar realiza, rămâne încă de discutat care este 
cea mai bună formulă teritorială.

Experienţa statelor care au traversat procese similare indică 
faptul că o asemenea decizie necesită implicarea actorilor 
din cadrul fi ecărui nivel de guvernare. Procesul va presupune 
modifi cări de rol şi de competenţe pentru autorităţile publice, 
care trebuie informate în acest sens, iar apoi conştientizate în 
legătură cu necesitatea schimbării.

Indiferent de modul în care a fost iniţiată reforma (de jos 
în sus sau în sens invers), autorităţile centrale au rolul esenţial 
în adoptarea şi implementarea măsurilor necesare. Rolul 
Parlamentului în contextul dezbaterii ar trebui să crească, 
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având în vedere că implicarea acestuia în procesul de reformă 
este inevitabilă, neexistând un proces real fără adaptarea 
legislaţiei în domeniu.

După definitivarea procesului de regionalizare, rolul 
autorităţilor centrale s-ar diminua considerabil, ele fiind 
implicate numai în procese de anvergură ce vizează nivelul 
regional, susţinându-le prin co-fi nanţări.
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Evoluţii recente în domeniul procedurii 
administrative la nivelul Uniunii Europene

Lect. univ. dr. Sorina ȘERBAN-BARBU
Facultatea de Drept și Știinţe Administrative 

Universitatea din Pitești

Introducere

O serie de reguli sau principii care vizează în mod special 
procedurile administrative sau care sunt relevante pentru 
acestea pot fi  găsite în Tratatele Uniunii Europene, de exemplu 
Tratatul CECO din 1951 face referire în articolul 15 la obligaţia 
motivării, care a fost reluată și în Tratatul CEE din 1957 – în 
prezent art. 296 al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii 
Europene (T.F.U.E.)1, varianta consolidată – și în art. 5 este 
menţionat principiul publicităţii care precede principiul 
transparenţei inclus în art. 11 și 15 ale T.F.U.E. și principiul 
deschiderii inclus în art. 1 și 10 din T.U.E., 15 și 298 din T.F.U.E.

În cadrul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, procedura administrativă a Uniunii Europene 
este reglementată prin art. 41 cu privire la dreptul la o bună 
administrare și totodată în art. 42 ce reglementează dreptul 
de acces la documente, în art. 43 cu privire la Ombudsmanul 
European, în art. 47 ce reglementează dreptul la o cale de 
atac efi cientă și la un proces echitabil, și în art. 48 cu privire 
la prezumţia de nevinovăţie și dreptul la apărare. Totodată, 
art. 8 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, 

1 Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, astfel cum a fost 
modifi cat prin Tratatul de la Lisabona, a intrat în vigoare cu data de 1 decembrie 
2009, prin intrarea in vigoare a tratatului modifi cator.
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art. 20 cu privire la egalitatea în faţa legii și art. 21 privind 
nediscriminarea sunt la fel de relevante pentru procedura 
administrativă.

De asemenea, există reguli și/sau principii conţinute în 
acorduri internaţionale la care Uniunea Europeană este parte. 
Cel mai bun exemplu este Convenţia Aarhus, care garantează 
dreptul tuturor cetăţenilor de a primi informaţii deţinute de 
autorităţile publice cu privire la mediu, dreptul de a participa 
la luarea deciziilor în domeniul mediului și dreptul de a solicita 
modifi carea procedurilor administrative.

Rezoluţia Parlamentului European din ianuarie 2013 cu privire 
la adoptarea unui Regulament al Procedurii administrative 
la nivelul Uniunii Europene include o recomandare cu privire 
la obiectivele și finalitatea regulamentului ce se dorește a 
fi  adoptat. Obiectivul acestui regulament este de a garanta 
dreptul la o bună administrare prin instituirea unei administraţii 
independente, efi ciente și deschise bazate pe o lege a Uniunii 
Europene cu privire la procedura administrativă.

1. Nevoia unui regulament cu privire la procedura 
administrativă pentru toate instituţiile Uniunii 
Europene

O serie de preocupări pentru stabilirea unor norme unitare 
de procedură administrativă corespunzătoare exigenţelor 
unei administraţii moderne şi democrate se întâlnesc încă 
din anii `90. Ca un prim pas în acest sens, la 6 septembrie 
2001, Parlamentul European a aprobat rezoluţia care ratifi că 
Codul Bunei Conduite Administrative, pe care trebuie să îl 
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respecte instituţiile şi organele Uniunii Europene, serviciile lor 
administrative şi funcţionarii în contact cu particularii1.

Ca o consecinţă a anchetei desfăşurate din proprie 
iniţiativă, Mediatorul European a întocmit proiectul textului, 
pe care l-a prezentat apoi Parlamentului European sub 
forma unui raport special. Rezoluţia Parlamentului European 
referitoare la acest cod se bazează pe proiectul Mediatorului 
European, împreună cu modifi cările introduse de către Roy 
Perry, raportorul Comisiei pentru petiţii a Parlamentului 
European2. Codul ia în considerare principiile dreptului 
administrativ european cuprinse în hotărârile Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene și de asemenea, se inspiră din legislaţia 
diferitelor ţări3.

Transformarea Codului în lege europeană ar ajuta la 
eliminarea dezorganizării în cadrul instituţiilor şi organelor 
Uniunii Europene, care rezultă în prezent din existenţa în 
paralel a unor diferite coduri, ar asigura aplicarea unor principii 
fundamentale unitare de către aceste instituţii şi organe în 
contactele acestora cu cetăţenii şi ar sublinia importanţa 
acestor principii atât pentru cetăţeni cât şi pentru funcţionari. 
Există câteva reguli importante care au fost incluse şi 
susţinute de Ombudsman în faţa Parlamentului European, 
reguli concretizate în Codul Bunei Conduite Administrative:

– obligaţia aplicării legii, regulilor şi procedurilor legale – 
principiul legalităţii;

1 Prima propunere de creare a Codului a venit din partea deputatului Roy 
Perry, în anul 1998.

2 Această hotărâre avea să sublinieze caracterul obligatoriu al prevederilor 
şi principiilor cuprinse în acesta şi să asigure aplicarea sa unitară faţă de toate 
instituţiile şi organele Uniunii Europene, prin aceasta încurajând transparenţa 
şi conformitatea.

3 C. Harlow, Codifi cation of EC Administrative Procedures in European Law 
Journal, 2009, p. 123.
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– obligaţia eliminării discriminării – principiul egalităţii de 
tratament;

– obligaţia luării de măsuri proporţionale cu gradul de 
pericol – principiul proporţionalităţii;

– obligaţia eliminării abuzului de putere;

– obligaţia asigurării obiectivităţii şi imparţialităţii.

La nivelul principiilor procedurale, codul include obligaţia: 
de a răspunde la corespondenţa în limba cetăţeanului; de a 
transmite o înştiinţare în cazul în care nu există posibilitatea 
acordării unui răspuns imediat indicând instituţia care se ocupă 
de dosar/petiţie; de a transfera dosarul/actele la serviciul/
instituţia competentă; de a respecta dreptul de a fi audiat 
înainte de a se lua decizia fi nală; de a lua în considerare toate 
elementele relevante şi de a le exclude pe cele irelevante; de a 
aduce la cunoştinţa motivele ce au stat la baza luării deciziei; 
de a aduce decizia la cunoştinţa persoanei în cauza; de a indica 
posibilitatea exercitării unui apel în caz de decizie negativă.

Mediatorul European acţionează ca un mecanism extern 
de control, examinând plângerile referitoare la conduita 
necorespunzătoare în administraţie şi recomandând măsuri 
reparatorii în cazurile în care acest lucru este necesar. Pe de 
altă parte, Mediatorul European reprezintă o sursă de sprijin 
pentru instituţii, ajutându-le să-şi îmbunătăţească activitatea, 
prin indicarea domeniilor care pot fi  ameliorate. În ambele 
cazuri, scopul final este îmbunătăţirea serviciilor prestate 
cetăţenilor Europei. Codul European al Bunei Conduite 
Administrative constituie un instrument de bază pentru 
îndeplinirea acestui dublu rol al Mediatorului European. 
Mediatorul European foloseşte acest Cod atunci când 
analizează eventualele cazuri de conduită necorespunzătoare 
în administraţie, bazându-se pe prevederile referitoare 
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la funcţia sa de control. În acelaşi timp, acest Cod este de 
asemenea un foarte util ghid şi sursă de informaţii pentru 
lucrătorii din cadrul serviciilor publice, îndemnându-i să aplice 
cele mai ridicate standarde în administraţie1. Codul explică 
cetăţenilor care este însemnătatea practică a acestui drept 
şi ce pot aştepta în mod concret din partea administraţiei 
europene.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
au existat mai multe propuneri din partea Ombudsmanului 
European2 și a Parlamentului European de a fi creat un 
regulament pentru procedurile administrative ale tuturor 
instituţiilor administrative. Până în acest moment, contextul 
legislativ nu a fost favorabil pentru punerea în aplicare a 
acestor deziderate.

În prezent, norme ce reglementează procedurile 
administrative la nivelul instituţiilor administrative se regăsesc 
în mai multe surse de drept unional, primare sau secundare. 
De exemplu, art. 41 al Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, care stabilește dreptul oricărei persoane la 
o administraţie dreaptă și imparţială3. De asemenea, legislaţia 
secundară stabilește proceduri administrative care se aplică în 
domeniul diferitelor politici ale Uniunii Europene. De exemplu, 

1 J. Ziller, Administrative simplifi cation through a general law on administrative 
procedures for the protection of citizens` rights and economic development: the 
key issue of legal certainty and predictability in administrative performance, 
lucrare prezentată în cadrul Seminarului „Administrative simplifi cation”, Ankara, 
8-9 mai 2008.

2 Ombudsmanul European a evidenţiat faptul că un regulament cu privire 
la procedurile administrative ale Uniunii Europene ar ajuta la eliminarea 
prezentelor confuzii generate de existenţa mai multor coduri pentru majoritatea 
instituţiilor și organismelor Uniunii.

3 Pentru mai multe detalii cu privire la interpretarea Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene a se vedea Doc. 2007/C 303/02, http://eurlex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:en:PDF



263

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ NECONTENCIOASĂ

Regulamentul nr. 1/2003, care conţine procedurile Comisiei 
Europene în domeniul politicii de concurenţă. Totodată, prin 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au fost 
stabilite mai multe principii ale bunei administrări – principiul 
nediscriminării, principiul proporţionalităţii, dreptul de a fi  
audiat înainte de a se lua o decizie nefavorabilă de către o 
autoritate publică etc.

O lege care să reglementeze toate procedurile administrative 
europene ar crește certitudinea juridică, ar crea un set clar de 
reguli de procedură pentru toate instituţiile Uniunii Europene, ar 
crește efi cienţa administraţiei europene și încrederea cetăţenilor 
în Uniunea Europeană. În acest context, Parlamentul European 
a adoptat o rezoluţie în ianuarie 2013 prin care solicita Comisiei 
Europene să înainteze un proiect de regulament1.

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a dezvoltat foarte 
multe proceduri administrative, în mai multe sectoare, fără 
să realizeze o corelare a acestora, iar acest lucru a generat 
inconsecvenţe în aplicarea acestor proceduri. Faptul că 
Uniunea Europeană nu are încă un cadru legislativ coerent în 
domeniul procedurii administrative face difi cilă înţelegerea 
de către cetăţeni a drepturilor lor în cadrul Uniunii Europene, 
iar o administraţie europeană eficientă este esenţială 
pentru interesul public. Atât o supra-reglementare, cât și o 
lipsă a regulilor de procedură poate duce la o administrare 
defectuoasă, care, de asemenea, poate rezulta din existenţa 
normelor și procedurilor contradictorii, lipsite de consistenţă 
sau neclare2.

Procedurile administrative corect structurate generează 
atât o administraţie eficientă, cât și o aplicare corectă a 

1 Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 (2012/2024(INL)).
2 C. Harlow, Codifi cation of EC Administrative Procedures in European Law 

Journal, 2009, p. 124.
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dreptului la buna administrare, principiu general, garantat 
de art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.

2. Proiectul de Regulament al Parlamentului 
și Consiliului privind procedura administrativă 
a instituţiilor, organismelor, ofi ciilor și agenţiilor 
Uniunii Europene (2016)

La începutul anului 2016 Parlamentul European și Consiliul 
au redactat proiectul de regulament al Parlamentului și 
Consiliului privind procedura administrativă a instituţiilor, 
organismelor, ofi ciilor și agenţiilor Uniunii Europene. Rolul 
acestui regulament este de a stabili un set de reguli de 
procedură pe care administraţia unională trebuie să le 
respecte atunci când îndeplinește activităţile care intră în 
competenţa sa. Aceste norme procedurale urmăresc să 
asigure o administraţie deschisă, efi cientă și independentă și 
o aplicare corectă a dreptului la o bună administrare.

Conform articolului 298 T.F.U.E., acest regulament 
nu se va aplica administraţiilor statelor membre și nici 
procedurilor legislative, procedurilor judiciare și procedurilor 
în legătură cu adoptarea actelor non-legislative care este 
reglementată prin tratatele unionale, a actelor delegate și a 
celor de implementare. Astfel, acest regulament se va aplica 
administraţiei unionale, fără a elimina actele normative 
care prevăd reguli specifice de procedură administrativă. 
Cu toate acestea, procedurile administrative sectoriale 
nu sunt încă coerente și complete, iar pentru a asigura o 
coerenţă a activităţilor administrative ale administraţiei 
unionale și respectarea dreptului la bună administrare actele 
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normative care conţin proceduri administrative sectoriale vor 
fi  interpretate în acord cu normele Regulamentului privind 
procedura administrativă a instituţiilor, organismelor, ofi ciilor 
și agenţiilor Uniunii Europene, golurile legislative urmând 
să fi e acoperite de reglementările relevante pentru fi ecare 
domeniu cuprinse în Regulament.

Regulile de procedură administrativă cuprinse în acest 
proiect de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului urmăresc implementarea principiilor bunei 
administrări care sunt prevăzute în mai multe surse ale 
dreptului unional și dezvoltate de jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene.

Conform art. 6 al proiectului de Regulament, procedurile 
administrative vor putea fi  iniţiate de administraţia Uniunii 
Europene, ca urmare a unei decizii luate de autorităţile 
competente. Această decizie de a iniţia o procedură 
administrativă va trebui să fie notificată persoanelor 
interesate, ea neputând să fi e făcută publică dacă acestea 
nu au fost notifi cate. Astfel, decizia de a iniţia o procedură 
administrativă1 trebuie să conţină:

a)  un număr de referinţă și data;

b) obiectul și scopul procedurii;

c)  descrierea principalelor etape procedurale;

d)  numele și datele de contact ale persoanei responsabile;

e)  autoritatea competentă;

f)  data limită pentru adoptarea actului administrativ și 
consecinţele neadoptării acestuia în termenul stabilit;

1 Decizia de a iniţia o procedură administrativă va trebui să fi e redactată 
în limbile ofi ciale ale statelor membre unde își au domiciliul sau sediul părţile 
interesate.
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g)  căile de atac disponibile;

h)  adresa site-ului web, dacă aceasta este disponibilă.

Părţile implicate în procedura administrativă vor avea, 
conform articolului 8 următoarele drepturi:

a) să primească toate informaţiile relevante în legătură 
cu derularea procedurii administrative, într-o manieră 
clară și fără echivoc;

b)  să poată fi  comunicate și completate, dacă este posibil, 
toate formalităţile procedurale de la distanţă și prin 
mijloace electronice;

c)  să poată folosi oricare dintre limbile ofi ciale ale Uniunii 
Europene, iar documentele ofi ciale să le fi e transmise 
în oricare dintre limbile ofi ciale, la alegerea acestora;

d)  să fi e notifi cate cu privire la toate etapele procedurale 
și cu privire la toate deciziile care le-ar putea afecta;

e)  să fi e reprezentate de un avocat sau de alte persoane, 
la alegere;

f) să plătească doar taxele care sunt rezonabile și 
proporţionale cu costul procedurii în cauză.

De asemenea, prin art. 14 sunt reglementate dreptul părţilor 
de a fi  audiate înainte de a fi  luată orice măsură care ar putea 
să le aducă prejudicii, dreptul de a primi informaţii sufi ciente 
și timpul necesar pentru a-și pregăti apărarea și dreptul de a-și 
exprima punctul de vedere în scris sau oral, putând benefi cia și 
de asistenţa unei alte persoane, la alegerea acestora.

Totodată, Regulamentul prevede dreptul de a avea acces 
la dosar al părţilor implicate, în același timp respectându-se 
interesele legitime cu privire la confi denţialitate și secretul 
profesional.
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Concluzii

Scopul adoptării unui regulament al Uniunii Europene cu 
privire la procedurile administrative este de a îmbunătăţi 
calitatea sistemului legislativ al Uniunii Europene prin 
încurajarea aplicării principiilor generale în contextul 
existenţei unei fragmentări între procedurile specifi ce fi ecărui 
sector și a multitudinii de actori implicaţi în implementarea 
politicilor Uniunii Europene. Această fragmentare a generat 
de cele mai multe ori lipsa transparenţei, a predictibilităţii și 
a încrederii în procedurile administrative și în efectele pe care 
acestea le produc în special asupra cetăţenilor.

O sistematizare a procedurilor administrative poate 
contribui la simplificarea sistemului legislativ al Uniunii 
Europene, evidenţiind certitudinea juridică și astfel contribuind 
la creșterea clarităţii drepturilor și obligaţiilor cetăţenilor și ale 
instituţiilor, ofi ciilor, organismelor și agenţiilor.

De asemenea, un regulament cu privire la procedurile 
administrative poate contribui atât la simplifi carea legislaţiei 
Uniunii Europene – prin existenţa unui singur act normativ, 
cât și la aplicarea principiului unei mai bune reglementări care 
permite creșterea calităţii sistemului legislativ.
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Aspecte privind procedura administrativă 
necontencioasă în domeniul urbanismului

Drd. Sonia Andreea STOICA

1. Procedură administrativă, 
drepturile omului, urbanism

Unul din rolurile de bază ale statului este acela de a 
răspunde şi asigura, deopotrivă, interesele generale ale 
colectivităţii naţionale, dar şi interesele specifice ale 
colectivităţilor locale. Ca urmare, pentru o bună guvernare, 
orice stat îşi împarte teritoriul şi populaţia aferentă în unităţi 
administrativ-teritoriale, în care creează şi autorităţi publice 
care să reprezinte fie statul, fie colectivităţile locale şi să 
rezolve interesele acestuia şi ale locuitorilor1.

Observăm că în contextul politic actual se manifestă tot 
mai acut ideea unei reforme a administraţiei. Mai exact, se 
vorbește despre o raţionalizare și simplifi care a procedurii 
administraţiei, iar procedurile administrative sunt primele 
acuzate pentru toate relele care sunt atribuite birocraţiei. 
„Într-adevăr, încetineala cu care sunt duse la bun sfârșit 
anumite sarcini, obtuzitatea, rezistenţa la schimbare și în 
ultimul rând risipa de resurse pot fi  toate legate, într-un fel 
sau altul, de existenţa acestor rutine”2.

Literatura de special itate definește procedura 
administrativă ca fi ind ansamblul normelor juridice privind 
formele și modalităţile specifice de elaborare, punere în 

1 A se vedea M. Preda, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006, 
p. 338.

2 E. Bălan, Procedura administrativă, Ed. Universitară, București, 2005, p. 27.
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executare și control al actelor administrative precum și de 
realizare a operaţiunilor administrative și tehnico-materiale 
de către structurile administraţiei publice1.

Procedurile administrative reprezintă condiţia bunei 
guvernări, și anume aceea a administrării treburilor publice.

În analiza pe care înţeleg să o efectuez prin prezenta 
lucrare, primul aspect cercetat se referă la distincţia dintre 
procedura contencioasă și cea necontencioasă.

În opinia prof. M. Anghene, deși denumită generic 
„procedură administrativă”, aceasta reprezintă numai o 
parte a procedurii în cadrul aparatului administraţiei de 
stat, și anume procedura administrativă necontencioasă, 
cuprinzând principiile și regulile de emitere și executare a 
actelor administrative, spre deosebire de procedura folosită 
pentru soluţionarea de litigii de către organele de jurisdicţie 
funcţionând în cadrul administraţiei de stat, care este o 
procedură contencioasă, asemănătoare celei folosite de 
instanţele judecătorești2.

Normele procedurii administrative necontencioase 
trebuie să exceleze prin claritate și concizie, pentru a putea fi  
cunoscute cu ușurinţă de marea masă a cetăţenilor și aplicată 
în mod operativ de către organele administraţiei statului3.

Prezenta lucrare dorește să trateze problematica procedurii 
administrative necontencioase – a procedurii neconfl ictuale – 
relative la problematica urbanismului, încercând să găsească 
soluţii, astfel încât administraţia să fi e una care să protejeze 
interesul general și nevoile cetăţeanului.

1 A se vedea E. Bălan, Procedura administrativă, ..., op. cit., p. 33.
2 E. Bălan, Procedura administrativă, ..., op. cit., p. 35.
3 E. Bălan, Procedura administrativă, ..., op. cit., p. 53.



270

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Esenţa statului, în general, şi a statului de drept, în special, 
este dată de respectarea interesului public care să exprime 
binele comun şi să urmărească respectarea, în integralitatea 
lor, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale1.

Trăind în societate omul are drepturi şi obligaţii care sunt 
prevăzute şi reglementate în diverse acte juridice naţionale, 
regionale şi internaţionale. Articolul 41 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene consacră pentru prima dată, 
în mod expres, printre drepturile cetăţeneşti, dreptul la o bună 
administrare, precizând în alin. (1), că orice persoană „are 
dreptul de a benefi cia, în ce priveşte problemele sale, de un 
tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din 
partea instituţiilor, organelor, ofi ciilor şi agenţiilor Uniunii”2.

Amenajarea teritoriului reprezintă obiectul preocupărilor 
europene, în condiţiile în care dezvoltarea economică şi 
socială a Uniunii Europene este afectată de trei factori: 
1. Consecinţele economice şi sociale ale integrării unor 
noi state (ajungându-se în prezent la 28 ţări membre); 
2. cooperarea tot mai strânsă între statele membre; 3. rolul 
tot mai mare al autorităţilor locale şi regionale în ceea ce 
priveşte dezvoltarea spaţială a teritoriilor lor.

2. Urbanismul și autorizarea executării
lucrărilor de construcţii

În România, activităţile de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism se desfăşoară conform Legii nr. 350 din 
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, care stabileşte ca 

1 M. Tomescu, Interesul public, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, p. 75.
2 A se vedea www.criste.net, accesat la 14 martie 2016.
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obiective ale amenajării teritoriului: dezvoltarea economică 
şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea 
specifi cului acestora; îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor 
şi colectivităţilor umane; gestionarea responsabilă a resurselor 
naturale şi protecţia mediului; utilizarea raţională a teritoriului. 
Conform acestui act normativ, „activitatea de amenajare a 
teritoriului se exercită pe întreg teritoriul României pe baza 
principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale la nivel 
naţional, regional, judeţean, orăşenesc şi comunal, creând 
cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrată şi utilizarea 
raţională a teritoriului precum şi gestionarea responsabilă a 
resurselor naturale şi protecţia mediului”1.

Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism la 
nivel local se desfăşoară pe baza planurilor de urbanism şi a 
regulamentelor aferente.

Aplicarea procedurii administrative reprezintă un 
proces, în sensul că presupune atingerea unor etape pentru 
a ajunge la obiectivul final. În domeniul urbanismului, 
procedura administrativă necontencioasă are în vedere acte 
administrative specifice, actul iniţial fiind certificatul de 
urbanism. Astfel, art. 28 al legii sus-menţionate precizează că 
„Aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism se asigură prin eliberarea certifi catului de urbanism”.

Acesta (certifi catul de urbanism) este defi nit de legislaţia 
românească prin art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50 din 1991 
privind autorizarea executării construcţiilor și unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor și într-o formă detaliată în Legea 
nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
la art. 29 alin. (1), care prevede că: „Certifi catul de urbanism 
este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care 

1 Art. 7 din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
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autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face 
cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor 
și condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, 
tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare potrivit 
legii”.

Certifi catul de urbanism este un act premergător de decizie. 
În opinia lui Alexandru Pânișoară, necesitatea încadrării 
acestuia în categoria actelor administrative premergătoare 
reprezintă o importanţă deosebită, deoarece în prezent, în 
practica contenciosului administrativ, certifi catul de urbanism 
nu face obiectul controlului de contencios, fi ind respins ca fi ne 
de neprimire, el putând fi  atacat prin acţiune în contencios 
doar ca element constitutiv al unui act administrativ fi nal, și 
anume autorizaţia de construire1.

Așadar, se poate observa că actul de bază în domeniul 
urbanismului este autorizaţia de construire.

În domeniul urbanismului procedura administrativă 
se declanșează la cererea adresată de către cel interesat 
persoanei administrative competente, în vederea exercitării 
unui drept ori a unui interes legitim personal sau public.

Autorizaţia de construire este definită ca fiind „actul 
fi nal de autoritate al administraţiei publice locale pe baza 
căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii 
corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare 
la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și 
postutilizarea construcţiilor”2.

1 Al. Pânișoară, Certifi catul de urbanism, act administrativ premergător de 
decizie, în Revista de Drept Public nr. 3/2015.

2 Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modifi cările și completările ulterioare.
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Se poate observa că procedura administrativă în materia 
autorizării construcţiilor începe cu depunerea cererii pentru 
emiterea certifi catului de urbanism în scopul obţinerii ca act 
fi nal a autorizaţiei de construire și cuprinde mai multe etape 
enumerate la art. 2 alin. (2) din Legea privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii nr. 50 din 1991.

După depunerea cererii adresată de persoana interesată, 
autoritatea publică cu atribuţii în domeniul urbanismului 
emite certificatul de urbanism. Următoarele etape au în 
vedere mai multe aspecte care ţin de protecţia mediului. 
Astfel, autoritatea competentă pentru protecţia mediului 
emite un punct de vedere pentru investiţiile care nu se supun 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 
Această etapă este urmată de notifi carea de către solicitant 
a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la 
menţinerea solicitării de obţinere, ca act fi nal, a autorizaţiei de 
construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării 
impactului asupra mediului și a emis îndrumarul conform 
legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului. Concomitent, se emit 
avize și acorduri, precum și actul administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului privind investiţiile 
evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului.

Diferenţierea expresă a acestor documente ce ţin de 
protecţia mediului este atent explicată în textul de lege, 
întrucât multitudinea de tipuri de construcţii o impune. 
Mai exact, putem observa că în cazul unei construcţii civile 
solicitantul va avea de obţinut mai puţine documente 
privind mediul înconjurător, spre deosebire de situaţia în 
care persoana interesată dorește să construiască o staţie de 
distribuţie de carburant, de exemplu. În acest din urmă caz 
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vor fi  necesare mai multe decizii ale autorităţii competente 
în privinţa mediului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului constă 
în identifi carea, descrierea și evaluarea efectelor directe și 
indirecte ale unei investiţii asupra fi inţelor umane, faunei și 
fl orei, a solului, apei, climei, și peisajului, a bunurilor materiale 
și patrimoniului cultural, ori a interacţiunii dintre acești 
factori1.

Următoarea etapă în vederea eliberării autorizaţiei de 
construire presupune elaborarea documentaţiei tehnice 
necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Aceasta este urmată de depunerea documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice competentă în materie și în final, 
atingerea obiectivului propus, și anume emiterea autorizaţiei 
de construire.

3. Urbanismul și protejarea interesului public

Serviciile de utilităţi publice sunt, potrivit textului Legii 
nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţii publice, 
„responsabilitatea directă a autorităţilor administraţiei 
publice locale şi se înfi inţează, se organizează şi se gestionează 
potrivit hotărârilor adoptate de consiliile locale, de consiliile 
judeţene, de asociaţiile de dezvoltare comunitară sau, după 
caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie 
de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a 
localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora 
şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă”.

1 A se vedea art. 26 din Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, norme publicate în M. Of. nr. 797 din 23 noiembrie 2009.
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Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor, 
comunităţile locale au ca interes prioritar organizarea, 
funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice. 
Prevederile Legii nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice vizează satisfacerea cât mai completă a tuturor 
cerinţelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora, 
realizarea și întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul 
comunităţilor locale, precum şi unul din scopurile principale 
– anume dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-
teritoriale.

Serviciile de utilităţi publice au un rol semnificativ în 
domeniul urbanismului, întrucât planurile de urbanism trebuie 
avizate în mod obligatoriu de către direcţia sau departamentul 
de utilităţi publice din cadrul instituţiilor administrative 
competente. Orice dezvoltare urbanistică are la bază o 
infrastructură de utilităţi publice și anume apă, canalizare, 
drumuri, grădini publice, parcaje etc.

În această parte aş dori să pornesc de la următoarea 
precizare: în comparaţie cu celelalte atribuţii ale administraţiei 
publice, atribuţiile în domeniul urbanismului sunt cele mai 
sensibile în privinţa efectelor care sunt foarte vizibile şi 
afectează în cea mai mare măsură (în mod pozitiv sau negativ) 
respectarea interesului public.

Trebuie precizat că în domeniul urbanismului – mai mult 
decât în celelalte domenii ale administraţiei publice – apar 
multe interese private sau de grup, sprijinite uneori şi politic, 
care încearcă să obţină în domeniul autorizării anumite 
elemente tehnice (regim de înălţime, număr de etaje, 
procent de ocupare a terenului, poziţionarea clădirii, acces la 
principalele noduri de trafi c auto, metrou etc.) situate peste 
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limita valorilor legale, fără a ţine cont de interesul cetăţenilor 
privind acea zonă.

Lipsa unor proceduri clare, funcţionale şi explicite creează 
premise pentru interpretarea lor, cu prejudicii la adresa 
interesului public. În cazul grupurilor de interese puternic 
sprijinite se pot ocoli anumite etape insufi cient clarifi cate în 
lege – care sunt astfel susceptibile diferitelor interpretări – şi 
se obţin astfel autorizaţii de construire care încalcă fl agrant 
legea.

Un exemplu îl constituie clădirea de birouri de 24 de 
etaje, cunoscută sub denumirea de Cathedral Plaza (prin 
poziţionarea ei lângă Biserica catolică Sf. Iosif din București).

Profi tând de slăbiciunea legislativă, în prezent eliminată 
prin lege, investitorii au modifi cat condiţiile impuse de planul 
urbanistic general în zona străzii Biserica Luterană şi au 
obţinut un regim de înălţime de 24 de etaje, mult peste cel 
legal stabilit de PUG în zonă (Px2+m). S-a construit, astfel, o 
clădire imensă, cu o suprafaţă desfăşurată de peste 10.000 de 
m², având destinaţia de birouri. Ulterior, s-a emis hotărârea 
irevocabilă de demolare pentru o serie de motive printre care 
enumerăm:

– Infrastructura zonei nu poate susţine funcţionarea unei 
clădiri de asemenea dimensiuni;

– Încălcarea procedurilor administrative de eliberare a 
autorizaţiei (autorizaţie de construire a fost emisă fără 
a avea toate avizele şi acordurile prevăzute de lege).

În prezent, investitorul nu doreşte demolarea clădirii, 
motivat de nivelul ridicat al costurilor. Primăria Generală a 
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Capitalei nu are prevăzută în buget suma necesară demolării, 
nefi ind clar cum să o justifi ce1.

Concluzii

Regimul juridic al urbanismului s-a dezvoltat pe două 
planuri. Pe de-o parte, dreptul de proprietate a fost 
limitat de o manieră din ce în ce mai strictă, astfel încât 
individul-proprietar a trebuit să cedeze în faţa intereselor 
obşteşti (dreptul de a construi – ca atribut de proprietate 
– cunoscând o asemenea evoluţie)2. De asemenea, regimul 
urbanismului nu a impus doar restricţii, ci evoluţia sa 
a promovat o serie de garanţii pentru cei administraţi. 
Dezvoltări semnificative au vizat publicitatea deciziilor în 
materie de urbanism, consultarea administraţiilor pe calea 
anchetelor publice, lupta contra arbitrariului etc.

Legea nr. 350 din 2001 califi că urbanismul ca o activitate 
complexă, de interes general şi stipulează că gestionarea 
spaţială a teritoriului se desfăşoară în interesul colectivităţilor 
pe care îl folosesc, iar potrivit art. 44 alin. (7) din Constituţie, 
dreptul de proprietate obligă la respectarea, printre altele, a 
sarcinilor care, potrivit legii, revin proprietarului, printre care 
se numără şi regulile de urbanism.

Normele privind procedura administrativă necontencioasă 
în domeniul urbanismului contribuie prin prevederile lor la 
asigurarea interesului public.

Din cele prezentate anterior se observă că autorităţile 
administrative exercită puteri considerabile asupra celor 

1 A se vedea www.pmb.ro
2 M. Duţu, Dreptul urbanismului, ediţia a V-a, Ed. Universul Juridic, 

București, 2010, p. 43.
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administraţi, prin servicii publice puse la dispoziţia acestora, 
în domeniul urbanismului aceste puteri manifestându-se prin 
acordarea autorizaţiei de construire.

Totodată, prin acest studiu am încercat să subliniez 
importanţa procedurilor necontencioase în domeniul 
urbanismului, arătând că neclaritatea şi ambiguitatea lor 
permite nerespectarea acestora, care, la rândul ei, creează 
probleme economice şi afectează interesul public, fi ind în 
acelaşi timp premisa unor fapte cu potenţial de corupţie.

Procedurile administrative neclare și/sau greoaie sunt 
de multe ori percepute într-un sens peiorativ, tocmai din 
cauza modului ambiguu în care acestea pot fi  interpretate în 
defavoarea intereselor cetăţenilor.

În prezent, codificarea reglementărilor de procedură 
necontencioasă în domeniul urbanismului este necesară, 
având în vedere slăbiciunea legislativă din această zonă, mai 
exact faptul că există o lege privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul (Legea nr. 350 din 2001) și două legi care privesc 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii și calitatea în 
construcţii (Legea nr. 50 din 1991, respectiv Legea nr. 10 din 
1995). Această codifi care în domeniul urbanismului ar ajuta la 
simplifi carea procedurii administrative și ar putea reprezenta 
o componentă esenţială în demersul elaborării unui cod de 
procedură administrativă.
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Exercitarea dreptului la vot: analiză, perspective și 
propuneri de lege ferenda
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marius123vacarelu@gmail.com

1. Pentru orice persoană cu discernământ, exercitarea 
atributelor de conducere a localităţii, provinciei și statului 
unde trăiește sau își dobândește veniturile este un aspect 
foarte important, astfel încât o parte din preocupările sale 
zilnice sunt reprezentate de veșnica întrebare: „oare ce 
pregătește guvernul/primarul pentru următoarele luni?”

Nu putem schimba zilnic conducătorii, deoarece necesităţi 
de stabilitate socială fac ca perioada în care aceștia își exercită 
funcţiile să dureze un număr de ani determinaţi prin acte 
normative, chiar dacă nemulţumirile pot fi  multe și de cele 
mai multe ori se acumulează. Etalon este, se pare, perioada a 
patru ani, dar sunt și excepţii, în unele ţări mandatele fi ind de 
cinci ani, iar în anumite condiţii, de 3 ani sau șase. Cu toate 
acestea, nu poate exista un standard universal, deoarece 
tradiţiile constituţionale și administrative sunt diferite în 
fi ecare stat, iar rezultatul lor se manifestă în varii instituţii, 
unele unice, iar altele cu răspândire regională.

Funcţiile de demnitate publică sau de conducere sunt 
supuse fl uctuaţiilor politice, deoarece nivelul înalt nu este 
accesibil decât prin perspectiva jocului politic. Cu toate 
acestea, trebuie să existe o limită dintre jocul politicianist și 
exercitarea atribuţiilor pe care o funcţie de demnitate publică 
le presupune, deoarece nu se poate realiza dezvoltarea unui 
stat dacă fi ecare zi este văzută de demnitar ca un prilej de 
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a acumula puncte în jocul politic, iar nu drept o îndeplinire 
cât mai corectă a atribuţiilor care i-au fost atribuite prin 
Constituţie și legi. Poate că pentru binele unui partid este 
bine să exerciţi cât mai mult puterea, dar acest lucru nu este 
suficient, pentru că orice formaţiune politică este supusă 
riscului destrămării sau intrării în anonimat politic, pe când 
modalitatea cu care o persoană și-a îndeplinit funcţia sa de 
demnitate publică rămâne nu doar în cărţile de istorie, ci și în 
situaţia economică a unei naţiuni.

De aceea, dacă în numele interesului politic, demnitarul nu 
dorește să adopte anumite măsuri impopulare pe moment, 
el trebuie să știe că judecata umană nu este doar pe termen 
scurt, ci și pe termen lung, de ansamblu, iar ceea ce astăzi pare 
a fi  perfect sau „amânare rezonabilă, relativ la circumstanţele 
existente” se dovedește de multe ori pe termen lung doar un 
„act care favorizează cangrenarea unui sistem”. Demnitarul 
trebuie să se comporte ca un om de stat, indiferent de funcţia 
și de scara la care acţionează, deoarece el trebuie să gândească 
pentru generaţiile care vin, iar dacă rezultatele pozitive apar – 
chiar și după un termen mai lung decât cel estimat sau dorit 
– va apare și puterea exemplului: „da, acest om a știut să vadă 
peste timp și astfel am câștigat azi, deși am crezut ieri că am 
pierdut”. Nu se sacrifi că viitorul naţiunii pentru mandatul 
de azi, pentru că realitatea demonstrează că și „stomacul 
gândește, are memorie și votează”.

2. Conducerea statului sau a colectivităţilor locale 
organizate juridic are în vedere trei probleme, din care 
prezentul studiu va analiza doar una. Concret, este important 
să știm cine candidează și corelativ, ce condiţii legale trebuie 
să îndeplinească pentru a avea dreptul de a candida; iar apoi, 
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trebuie stabilit după ce procedură sunt desemnaţi pentru 
funcţiile de demnitate publică și cine poate să îi desemneze. 
Modalitatea în care își exercită mandatul este cealaltă mare 
problemă, care are însă un mod de operare și analiză succesivă, 
faţă de primele două enunţate mai sus, care ar putea fi 
considerate, sub aspect temporal, cu executare instantanee.

Înainte de orice trebuie subliniat un aspect: stabilitatea în 
funcţie nu înseamnă imobilitate în exercitarea ei, și cu atât 
mai puţin sub aspect ideatic.

Stabilitatea reprezintă, în realitate, un ansamblu de norme 
juridice care protejează conducătorii instituţiilor publice 
de puterea administrativă pe care o are Guvernul, pe de-o 
parte, la care se adaugă o dimensiune de natură psihologică 
și pragmatică a mulţumirii subordonaţilor, precum și a celor 
administraţi, care oferă demnitarului loialitate, în baza viziunii 
și rezultatelor sale în exercitarea actului de administrare. 
Această mulţumire este una reală, necondiţionată și 
nerecompensată, bazată în primul rând e competenţă 
profesională. Astfel, în situaţia în care voinţa Guvernului 
este aceea de a schimba un conducător de instituţie publică 
subordonată, stabilitatea este dimensiunea social-juridică care 
poate să paralizeze o astfel de decizie, deoarece conducerea 
politico-administrativă a statului trebuie să analizeze dacă 
schimbarea unui om dintr-o poziţie în care a oferit rezultate 
pozitive nu va conduce la dereglări care vor face necesară 
în fi nal numirea în poziţia pierdută a persoanei care a fost 
demisă anterior. Dimensiunea juridică nu este suficientă 
pentru a asigura stabilitate în funcţia de conducere, ea 
devenind o formă lipsită de conţinut real dacă se reduce doar 
la un cadru legal, deoarece acesta poate fi  modifi cat de către 
puterea executivă de nivel superior. Stabilitatea este dată în 
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primul rând de rezultate, care pot astfel să convingă pe cei 
administraţi de competenţa conducătorului dintr-o instituţie.

Din punct de vedere ideatic însă, stabilitatea este o 
greșeală. O instituţie publică nu își poate îndeplini scopul 
pentru care a fost creată dacă va juca doar rolul de executant 
al unor decizii. Ea trebuie să își proiecteze în permanenţă un 
rol pentru viitor, iar în acest sens conducătorul ei trebuie să 
imagineze soluţii pentru continua îmbunătăţire a serviciului 
public. Capacitatea administrativă a instituţiilor publice nu 
înseamnă doar a executa perfectă norme juridice, ci și analiza 
acestora, identifi carea problemelor pe care acestea le-au creat 
din momentul edictării, colectarea semnalelor oferite de cei 
administraţi referitor la norma juridică abstractă, precum 
și modalităţile ei de aplicare, iar – în fi nal – formularea de 
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei în 
sectorul respectiv, precum și a cadrul normativ general, fi ind 
recunoscut că o lege nu conţine întotdeauna norme juridice 
dintr-o singură ramură de drept. În acest sens, considerăm 
că deciziile judecătorești referitoare la o instituţie ar trebui 
să fie obiect de studiu obligatoriu pentru toţi funcţionarii 
publici ai acesteia, pentru ca fi ecare să fi e informat relativ la 
ce se consideră a fi  ilegal, iar Legea nr. 544 a contenciosului 
administrativ ar trebui să prevadă expres această obligaţie.

3. Prima problemă pe care o presupune conducerea 
administrativă a statului sau a colectivităţilor locale organizate 
juridic se referă la condiţiile legale pe care o persoană le are 
pentru a putea candida.

De mai multe ori ne-am pronunţat pentru introducerea 
prin intermediul legilor organice care reglementează 
procesul electoral a unor standarde de educaţie precise, 
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deoarece textul constituţional se referă la demnitari ca 
fi ind persoane care rezolvă probleme, după cum expres se 
pronunţă legiuitorul constituţional în art. 121 alin. (2). Relativ 
la Guvern, formularea asigură realizarea politicii presupune un 
rezultat pozitiv, deoarece nu poţi considera că ai realizat ceva 
dacă mai rămân probleme nerezolvate. Or, complexitatea 
problemelor contemporane reclamă cu acuitate oameni 
foarte competenţi, care nu pot fi  găsiţi doar în rândurile celor 
fără studii, oricâtă bunăvoinţă ar avea electoratul. Conducerea 
statului și a colectivităţilor locale este o știinţă, iar nu ceva 
care se improvizează, iar știinţa este conţinută mai mult în 
cărţi, decât pe străzile care îi învaţă pe câte unii „școala vieţii”.

De aceea, legitimitatea numerică pe care o persoană care a 
fost aleasă o are nu se confundă cu legitimitatea funcţională, 
care se referă la gradul pe competenţă și pregătire pentru 
exercitarea unui mandat pe care îl are o persoană. Această 
legitimitate se poate baza inclusiv pe examene organizate 
strict în acest scop; modelul examenelor imperiale chineze 
pentru constituirea unei clase de birocraţi poate fi  folosit ca 
sursă de inspiraţie, deoarece nu tot ce este nou este și bun, 
iar nu tot ce este bun este și nou1. Legitimitatea numerică are 
valabilitate pe toată durata mandatului, dacă persoana este 
aleasă, dar dacă nu este însoţită de legitimitatea funcţională, 
ea se transformă într-un simplu fact temporal (funcţia a fost 
ocupată de ..... în perioada ....., și nu s-a întâmplat nimic bun 
în acel interval de timp). Această unitate a celor doua tipuri 
de legitimităţi este necesară în practică, deoarece de fi ecare 
dată să votează pentru o persoană considerată „mai bună/mai 
competentă”, iar nu pentru una de la care este așteptat să o 
prăbușească mai mult.

1 Expresia este întâlnită în mai multe ţări; în România primul care ar fi  
rostit-o a fost Iuliu Haţieganu.
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Deoarece posibilităţile de informare ale fi ecărui cetăţean 
s-au îmbunătăţit masiv în ultimii ani – tehnologia ajutând 
extraordinar în acest sens) – apare o mai mare posibilitate 
de cunoaștere a exercitării actului de conducere, precum și 
de comparare cu alte bune practici din alte colectivităţi, ceea 
ce nu este în sprijinul legitimităţii numerice, dar este foarte 
important pentru legitimitatea funcţională. Astfel, apar noi 
lideri, cu veleităţi sau chiar cu posibilităţi reale de a îmbunătăţi 
activităţile instituţiilor publice, oferind astfel un lucru deosebit 
de important pentru alegători: comparaţia și oferta.

4. A doua problemă pe care conducerea unui stat sau a 
unei colectivităţi locale o presupune – și pe care o vom analiza 
în această secţiune – se referă la procedura după care o 
persoană poate să ajungă într-o poziţie de demnitate publică.

Dacă în situaţia persoanelor numite într-o funcţie de 
demnitate publică nu putem analiza prea multe aspecte, 
deoarece competenţa este strict determinată, în materia 
funcţiilor alese ceea ce reclamă atenţia unui jurist este 
procedura electorală. Aceasta, pentru că tehnologia modernă 
a modifi cat – între altele – dimensiunea populaţiei, văzută ca 
subiect de drept constituţional, de drept administrativ și de 
drept internaţional public.

Posibilitatea ca procente însemnate din populaţia unei ţări 
să ajungă să locuiască și muncească în mod voluntar în afara 
graniţelor obligă la asigurarea dreptului de vot pentru toţi 
aceștia. Nu suntem de acord cu nici o limitare a numărului 
celor ar putea să voteze, deoarece cetăţenia reprezintă o 
legătură politico-juridică între persoane și stat, iar dreptul, 
precum politica, este nu doar o noţiune abstractă, ci o expresie 
a întregii voinţe a unei naţiuni, derivată din experienţele sale 
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istorice, precum și de speranţele și năzuinţele într-o sferă sau 
alta a vieţii sociale.

Faptul că tehnologia transformă planeta noastră într-
un fel de unic stat – din punct de vedere al comunicaţiilor 
de informaţii și mai ales bani – este foarte folositor și 
dreptului constituţional, care se vede astfel adus mai mult 
în dezbaterea și atenţia publică decât s-a întâmplat anterior. 
Astfel, dezbaterea publică și confruntarea publică de idei se 
constituie în laboratoare de analiză a unor idei, care în fi nal 
ajung în întreg corpul legal naţional.

Una dintre aceste idei este aceea a votului prin 
corespondenţă, introdus în România foarte recent, prin 
intermediul Legii nr. 288 din 20151. Ea a fost adoptată la 
presiunea puternică a cetăţenilor români care locuiesc în 
străinătate, care au în spaţiile locative pe care le folosesc 
conexiune la internet.

O citire atentă a actului normativ, precum și parcurgerea 
mai multor articole din presa anului 2015 relevă că legiuitorul 
a adoptat legea aceasta cu intenţia greu disimulată de a fi  
foarte greu aplicabilă sau, pe cât posibil, deloc aplicabilă. În 
același timp, aceleași dezbateri publice învederează un alt 
aspect care nu dă consistenţă actului de legiferare realizat 
de către Reprezentanţa Naţională: se pare că această 
reglementare este doar un paliativ, fi ind adoptată doar pentru 
anul electoral 2016. Cum numărul abonaţilor la internet crește 
în fi ecare an, iar, în mod natural, se reduce ponderea populaţiei 
vârstnice, mai puţin conectată la această tehnologie, este 
evident că pe termen mediu și lung reglementarea introdusă 
prin Legea nr. 288 din 2015 va fi  corectată, urmând a fi  adusă 
mai aproape de situaţia reală a comunicaţiei dintre persoane. 

1 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015.
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Astfel, este posibil ca următorul ciclu electoral să aducă o 
extindere a bazei de votanţi, relativ la ceea ce astăzi actul 
normativ sus-enunţat oferă.

5. Concret, procedura votului prin corespondenţă 
presupune, în cei mai importanţi pași ai ei, următoarele:

Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care 
doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la 
alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor, trebuie 
să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin 
corespondenţă, în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, 
depuse personal sau transmise prin poştă către misiunea 
diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu 
sau reşedinţă, la care anexează o copie a paşaportului cu 
menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români 
cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de 
identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul 
de şedere, eliberat de autorităţile străine, conform art. 83 
alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în cazul 
cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate – art. 4 alin. (1).

Art. 5 al legii dezvoltă apoi:

Alin. (1): În cel mult 5 zile de la data expirării termenului 
prevăzut la art. 4 alin. (4), misiunile diplomatice şi ofi ciile 
consulare, prin persoanele autorizate conform legii, asigură 
verifi carea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul 
sau reşedinţa în străinătate, conform art. 4 alin. (1), precum şi 
înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin 
corespondenţă.



287

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ NECONTENCIOASĂ

(2) Verifi carea datelor furnizate de către alegător conform 
art. 4 se realizează prin compararea acestora cu datele 
existente deja în Registrul electoral.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul 
are dreptul să verifi ce on-line înscrierea sa în Registrul electoral 
cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.

Art. 6 precizează următoarele, relativ la constituirea 
registrului electoral:

(1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului 
prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă 
întocmeşte şi tipăreşte listele electorale pentru votul prin 
corespondenţă, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul 
electoral. Acestea cuprind alegătorii, ordonaţi alfabetic pe 
state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare 
votării la adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă pune listele 
electorale din străinătate pentru votul prin corespondenţă la 
dispoziţia biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în termen de 
3 zile de la data constituirii acestuia.

(3) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului 
prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune 
listele electorale pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia 
Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A.

Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. asigură 
trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către 
alegători până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei 
alegerilor, potrivit art. 12 din Legea nr. 288 din 2015.

Art. 14 alin. (5) statuează că plicurile exterioare sigilate 
conform alin. (3) trebuie expediate cu sufi cient timp înaintea 
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datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 
3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral 
pentru votul prin corespondenţă.

Ultima dispoziţie cu relevanţă deosebită este conţinută de 
art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288 din 2015, care învederează că 
perioada de înscriere în Registrul electoral al alegătorului cu 
opţiunea pentru votul prin corespondenţă la alegerile generale 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor este cea prevăzută la 
art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208 din 2015.

În art. 42 alin. (2) se arată că începând cu data de 1 aprilie 
a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen şi până 
la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei 
electorale, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa 
în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate se 
pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate 
pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate 
şi semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric 
personal, însoţită de o copie a actului de identitate şi o 
copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat 
de autorităţile străine, sau a paşaportului, cu menţionarea 
statului de domiciliu, transmise prin poştă ori depuse la 
misiunea diplomatică sau ofi ciul consular.

Perioada electorală a fost defi nită de art. 119 a Legii nr. 208 
din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente1 ca fi ind intervalul de timp care începe 
la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea 
datei alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului. Perioada 
electorală cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în 

1 M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015.
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vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor 
şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, 
desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea 
voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor 
şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

6. Dacă din punct de vedere al procedurii nu există foarte 
multe probleme – în sensul explicării pașilor de urmat 
pentru implementare – sub aspectul fondului lucrurile apar 
mult mai complicate, deoarece considerăm că legea este 
neconstituţională, pentru următoarele motive:

Constituţia României, în art. 4 alin. (1) precizează 
că statul are ca fundament unitatea poporului român 
şi solidaritatea cetăţenilor săi. Solidaritatea presupune 
existenţa unei comuniuni între cetăţeni, ea nefi ind un aspect 
formal și emfatic, pe care partidele politice să îl afi rme doar 
când interesele specifice reclamă apelul la ea. De aceea, 
comuniunea cetăţenească presupune ca deciziile pe care 
persoanele administrative le adoptă să nu fie adoptate în 
mod abstract, ci chiar cu participarea în sală a celor interesaţi, 
indiferent de calitatea juridică pe care o au relativ la obiectul 
deciziilor în cauză.

Solidaritatea, odată proclamată, trebuie asumată de către 
fi ecare cetăţean, în raport de apartenenţa la statul român. 
În acest caz, legiferarea votului prin corespondenţă doar în 
situaţia alegerilor parlamentare desfășurate la termen se 
constituie într-o restricţionare neconstituţională, în afara 
principiilor dreptului, a art. 4 alin. (1), dar și a art. 2 alin. (1), care 
precizează că alegerile trebuie să fi e periodice și corecte (s.n.); 
a art. 7, care subliniază că statul sprijină întărirea legăturilor 



290

THE NON-CONTENCIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURE

cu românii din afara frontierelor ţării; a art. 16 alin. (1), 
care statuează că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări; 
precum și – fundamental – dispoziţiile art. 36 din Constituţie, 
care stabilesc că cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 
18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, iar acest 
drept nu aparţine debililor sau alienaţilor mintal, puşilor sub 
interdicţie, şi nici persoanelor condamnate, prin hotărâre 
judecătorească defi nitivă, la pierderea drepturilor electorale.

În această ipoteză, observăm că dreptul de vot nu este 
condiţionat cetăţenilor români decât de o condiţie de vârstă, 
precum și de o condiţie medicală, care este întărită de justiţie. 
Ultima condiţie se referă la sancţionarea unor persoane care 
au discernământ nealterat, dar care au comis fapte care 
sunt considerate nedemne pentru o persoană care se poate 
pronunţa relativ la destinul comunităţii în care locuiește.

De aceea, a limita dreptul la vot prin corespondenţă doar 
la alegerile parlamentare este o încălcare a caracterului corect 
al acestora. Afirmaţia aceasta se justifică, prin mai multe 
considerente, cum ar fi, pentru început, cel fiscal – banii 
trimiși de românii care trăiesc în străinătate intră în economia 
naţională și mai ales locală, iar de aici se „alimentează” bugetul 
de stat, dar și bugetele locale. De asemenea, considerăm că 
se constituie într-un privilegiu situaţia românilor care trăiesc 
în interiorul graniţelor naţionale, de a putea vota, faţă de cei 
care pot vota doar la alegerile parlamentare ţinute la termen, 
deși legăturile sunt reciproce și permanente între românii care 
trăiesc în afara ţării și cei care trăiesc în interior. Internetul și 
telefonia mobilă permit astăzi fi ecărui român să fi e informat 
în multiple modalităţi – audio, video, în scris – și în timp real 
asupra oricărei probleme din orașul sau satul unde s-a născut 
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și a trăit o perioadă de timp, ceea ce elimină orice argument 
pentru limitarea posibilităţii de a vota.

De aici, două observaţii: dreptul de vot prin corespondenţă 
trebuie acordat și în materia alegerilor locale, deoarece 
plecarea din ţară nu stinge legăturile politice dintre cetăţean, 
stat și comunitatea sa, decât într-o proporţie redusă. Această 
afirmaţie este întărită și de faptul că pentru un cetăţean 
român nu există nici un impediment legal de a candida în 
alegerile locale, chiar dacă până în ziua alegerilor a locuit sau 
muncit în altă ţară. În absenţa obţinerii și a unei alte cetăţenii, 
el va locui și lucra în alt stat pe baza unui permis de rezidenţă, 
fără ca să își piardă dreptul de proprietate asupra vreunui 
bun afl at pe teritoriul României. De altfel, el nu este radiat 
din listele electorale naţionale, câtă vreme nu a renunţat la 
cetăţenia română. Astfel, art. 36 din Legea nr. 208 din 2015 
precizează că radierea din Registrul electoral a unui alegător 
se face în caz de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de 
interzicere a exercitării dreptului de a alege sau de punere sub 
interdicţie.

După cum se poate lesne observa, în radierea de pe listele 
electorale nu există nici o legătură cu domiciliul, câte vreme 
temeiul fundamental al cetăţeniei este acela că strămoșii 
unei persoane au locuit cândva într-un stat, care l-a luat în 
evidenţă și din acel moment i-a oferit familiei respectivului 
subiect de drept o legătură specială, bazată pe loialitate 
reciprocă. Cum alegerea domiciliului este o decizie strictă a 
unei persoane, pe care doar graniţele foarte bine fortifi cate o 
pot împiedica uneori, plecarea defi nitivă din interiorul acelui 
stat era primul semn de rupere a loialităţii, dar aceasta nu 
era urmată automat de acordarea cetăţeniei statului unde 
persoana se stabilea.
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A doua observaţie se referă la faptul că limitând 
posibilitatea votului prin corespondenţă la votul parlamentar 
la termen, încălcăm egalitatea dintre cetăţeni, deoarece 
s-ar exclude astfel o parte importantă a electoratului, care 
ar fi interesată de întreaga situaţie a ţării, precum și de 
posibilitatea de a-și spune cuvântul în faţa unuia dintre cele 
mai importante moment electorale. Această restricţionare 
este cu atât mai neconstituţională, cu cât situaţia în care s-ar 
ajunge la alegeri parlamentare anticipate ar fi  una de mare 
tensiune politică, care ar privi nu doar membrii parlamentului, 
Guvernul și Președintele României, ci și toţi cetăţenii statului 
român. Tocmai această procedură extraordinară (alegeri 
anticipate sau organizate după ce starea de urgenţă sau de 
asediu a încetat, pentru că Legea nr. 288 din 2015 nu face 
distincţie între cele trei forme de alegeri organizate în afara 
termenului) face cu atât mai necesară reunirea și solidaritatea 
tuturor cetăţenilor români în jurul instituţiilor reprezentative, 
pentru a se adopta un drum anume pentru stat, iar numărul 
mare de electori participanţi la scrutinul parlamentar ar 
reduce ulterioare posibile contestaţii, relativ la legitimitatea 
numerică dobândită de Reprezentanţa Naţională în urma unor 
alegeri care ar cuprinde cât mai mulţi cetăţeni cu drept de vot.

De aici, propunerea de lege ferenda pe care o formulăm, și 
care caută să anticipeze schimbările și transformările pe care 
dezvoltarea tehnologiilor comunicaţiilor le vor avea. Concret, 
votul electronic este o realitate care nu va mai putea fi  evitată 
multă vreme, deoarece toate proiectele dezvoltate de state 
și marile fi rme din domeniu prevăd același lucru: dreptul la 
internet să fi e declarat un drept al omului, iar din orice punct 
al planetei oamenii să se poată conecta la internet. Dreptul 
la internet este recunoscut în mai multe ţări: Estonia – din 
anul 2000, Franţa și Finlanda din 2009, Costa Rica din 
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2010 etc., inclusiv de către ONU1. Marea Britanie dorește 
să implementeze acest drept până în anul 20202, ceea ce 
subliniază încă o dată direcţia pe care și dreptul public trebuie 
să o urmeze.

Astfel, considerăm că trebuie introdus cât mai repede votul 
electronic pentru fi ecare cetăţean, pentru orice tip de alegere 
– Parlament, Președinte, Primar, Consiliu Local, Consiliu 
Judeţean – și în orice moment temporal, după următoarea 
procedură:

– Se va crea mai întâi un registru electoral electronic 
naţional, în care vor fi  trecuţi fi ecare potenţial votant, 
indiferent de vârsta sa. În momentul o persoană va 
împlini 14 ani, se va crea automat un cont electronic 
pentru exercitarea dreptului la vor. Registrul electoral 
va fi  gestionat în comun de către Autoritatea Electorală 
Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale, pentru o cât mai puternică 
protecţie a datelor registrului, precum și pentru o 
protecţie cât mai bună contra atacurilor informatice, 
care vor fi  și ele o realitate;

– În momentul în care cetăţeanul primește cartea de 
identitate (nouă sau schimbată), va primi și o carte 
de alegător, care va conţine, în plus faţă de datele din 
cartea de identitate, și o serie și un număr unic, altul 
decât Codul Numeric Personal;

– La momentul predării celor două documente către 
cetăţean, în registrul electoral se va deschide ope legis 

1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_ 
en.pdf

2 http://www.telegraph.co.uk/technology/internet/11980869/Fast-broadband- 
to-become-a-legal-right-for-everyone-in-Britain-says-David-Cameron.html, 
consultat la 4 decembrie 2015.
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și automat (din punct de vedere tehnic) un cont al 
persoanei care tocmai a primit cele două documente. 
Persoana va putea să îl acceseze din acel moment și 
va stabili o parolă unică, care se va adăuga pentru 
securizare datelor din cartea de identitate și din cartea 
de alegător. Parola nu va putea fi  schimbată de mai mult 
de 3 ori pe an, și în nici un caz cu mai puţin de 30 de zile 
înainte de scrutin;

– Fiecare secţie de vot va fi conectată la un terminal 
informatic securizat, care va înregistra automat datele 
de pe cartea de identitate și cartea de alegător ale 
votantului. Din momentul în care persoana și-a exercitat 
dreptul la vot, terminalul va comunica acest fapt în 
registrul electronic electoral naţional.

– În ziua votului, cetăţeanul se va conecta din orice punct 
al planetei, se va autentifica și va vota un candidat. 
Momentul în care se fi nalizează votarea electronică va 
fi  comunicat instantaneu în registrul electronic electoral 
naţional;

– În eventualitatea în care se va înregistra o dublare a 
votului – comunicată printr-o altă accesare a poziţiei 
votantului dintr-o secţie de vot – un semnal electronic 
va avertiza instantaneu despre acest fapt, atât operatorii 
de la centrul naţional, cât și operatorii de la secţia de 
vot, precum și persoana care a operat electronic. În 
această situaţie, considerăm ca trebuie să prevaleze 
votul persoanei care s-a prezentat cu bună credinţă la 
secţia de vot, cealaltă înregistrare din sistem urmând 
a fi  anulată. Buna credinţă în această materie trebuie 
considerată doar a fi relativă, cu toate consecinţele 
legale ce decurg de aici;
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– Cele două înregistrări electronice vor fi trimise de 
urgenţă, a doua zi după fi nalizarea procesului electoral, 
către Ministerul Public, care va demara procedurile 
specifi ce de identifi care a situaţiei de fapt și de pedepsire 
a celor implicaţi în frauda electorală.

Sistemul electronic de vot oferă două mari avantaje: mai 
întâi, permite o mai bună înregistrare a participării la vot, ceea 
ce reduce foarte mult acuzele de fraudare a alegerilor pe care 
partidele încă le folosesc intens după fi ecare tur de scrutin1, iar 
apoi se realizează o mai mare legitimitate numerică a votului, 
ceea ce consolidează solidaritatea naţiunii. Mărindu-se astfel 
numărul de votanţi, se ajunge la mai puţine contestări în 
interiorul societăţii și nimeni nu va mai putea oferi ca motiv 
al neparticipării la vot faptul că a fost foarte greu să ajungă la 
o secţie de vot.

Nici un argument contra instituirii acestui sistem de vot 
nu poate fi  primit, deoarece observăm cu toţii că se poate 
plăti perfect cu un card bancar o operaţiune pe site-urile 
diferitelor fi rme, după proceduri clare și securizate. Ceea ce 
poate face o bancă fără mari costuri, poate fi  făcut cu atât 
mai bine de către organele de stat, care au o mai mare forţă 
juridică și fi nanciară, relativ la implementarea informatizării 
administraţiei publice românești.

Este necesar să facem pași mai mari în această direcţie, 
deoarece se pot face lesne, fără mari costuri, iar nivelul 
tehnologic și de conectare informatică la care a ajuns Terra 
nu lasă loc la interpretare: votul electronic este viitorul 
inevitabil. Astfel, dacă statul român va face pași mai rapizi în 
această direcţie, va crește nivelul de încredere al cetăţenilor în 
potenţialul naţiunii, ceea ce este spre avantajul tuturor.

1 După cum reprezentanţii lor o acuză de fi ecare dată!




