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Cuvânt de deschidere

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Stimaţi colegi, ne afl ăm în faţa unei noi manifestări ştiinţifi ce a Centrului 
de Drept Public şi Ştiinţe Administrative din cadrul Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative din Bucureşti. Aceia dintre dumneavoastră care 
participaţi de mai mult timp ştiţi că de fapt aceasta ar fi  a opta întâlnire 
a noastră, chiar dacă primele dintre ele s-a considerat că - şi au fost de 
fapt - organizate de către Societatea Academică de Ştiinţe Administrative. 
Suntem, ca de fi ecare dată, onoraţi de participarea dumneavoastră şi în 
acelaşi timp constatăm faptul că se consolidează un nucleu de prieteni ai 
manifestării noastre ştiinţifi ce.

Tema pe care o propunem în acest an a fost aleasă în prima parte a 
lui 2015, atunci când păreau a fi relansate discuţiile privind revizuirea 
Constituţiei, precum și alte demersuri de reformă substanţială a statului. De 
aceea, am căutat o formulă generoasă în care să se poată regăsi cercetări ale 
celor pe care îi ştiam apropiaţi dreptului public şi ştiinţelor administrative.

Tema reformei statului a preocupat și preocupă medii diferite, căpătând 
un înţeles propriu fi ecărui interpret. Acceptând că ne afl ăm în faţa unei 
acţiuni raţionale îndreptată spre efi cientizarea statului, discursul public ne 
relevă mai multe posibile dimensiuni ale acestei expresii „umbrelă”:

– Reformă a organizării sistemului de autorităţi care să ducă 
spre regândirea unora și întărirea altora;

– Reformă a mecanismelor electorale;
– Reformă a funcţionării statului, a administraţiei acestuia, a 

raporturilor dintre structurile sale.
Problematica reformei statului a preocupat gândirea știinţifi că încă de la 

constituirea statului naţional unitar român. Reiterăm în acest sens un citat 
dintr-un text publicat în anul 1922:

„Reforma administrativă în general, dar mai ales referitor la orașe, trebuie 
să aibă în vedere (...) faptul că există ceva ce este mai mult decât judeţul și 
orașul, anume, ţara. Orice teorii știinţifi ce, orice principii abstracte trebuie 
cercetate și din acest punct de vedere. Ar fi  un păcat de neiertat să imităm 
numai instituţiile altor ţări mai înaintate fără considerarea dacă introducerea 
lor este prielnică pentru soluţionarea problemelor sociale, culturale și 
economice ale ţării noastre, adică a realizării bunăstării generale și a misiunii 
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etice a României.”(...) Din motivele arătate, reforma administrativă nu trebuie 
făcută în mod pripit și, mai ales, ar fi  o adevărată crimă legiferarea ei fără 
pregătirile și studiile necesare pretinse la o asemenea operă mare în orice stat 
civilizat.” [Emil E. Dondea, Revista administrativă, nr. 23 din 1922].

Discursul public actual tinde a promova de multe ori confuzia între 
reformele sectoriale și reforma statului, aceasta de pe urmă presupunând 
integrare și coerenţă. Găsim astfel, dese referiri la reducerea numărului 
de parlamentari sau numărului de Camere ale Parlamentului, la un nou 
echilibru al puterilor în stat, la întărirea disciplinei fi nanciar-bugetare, la 
regândirea curriculei școlare, la educaţia centrată pe student, la o mai 
bună protejare a muncii, o mai bună atragere de fonduri europene, dar și 
de fonduri private, prin mecanisme de tip concesiune sau parteneriat public-
privat. Domenii precum sănătatea, justiţia, asistenţa socială, fi scalitatea, 
sunt la rândul lor teme de reformă.

Desigur, prin prea multă folosire, tema reformei statului pare uzată, mai 
ales prin îndelung utilizarea ei în limbajul politic.

Înţelegem deocamdată că discursul public pare să ne poarte către zone 
diverse, iar Constituţia şi raporturile dintre puteri par a fi  elemente vizate de 
reforma statului. Construirea de structuri, creşterea încrederii între instituţii, 
raporturile dintre acestea, domenii distincte precum justiţia, sănătatea, 
asistenţa socială, fi nanţele se doresc a participa la această reformă - fac 
parte - în discursul public, din această sferă a reformei statului.

Nu putem să nu observăm faptul că reforma statului pare a fi  făcută, 
iniţiată, sau realizată de statul însuşi. Statul este, sau vrea să fi e, şi agent de 
transformare a sa. Se produc schimbări din mers, continuitatea vieţii publice 
neputând fi  întreruptă.

Dacă ne comparăm cu alţii, dacă ne uitam la statistici, constatăm că 
suntem departe de vârf, ba dimpotrivă, şi atunci ceva trebuie să facem! 
Regândirea misiunilor statului și a identităţii unora dintre instituţiile 
acestuia pornind de la exigenţele bunei guvernări este imperios necesară.

Ce trebuie să facem noi, oamenii de ştiinţă? Apreciez că putem 
fundamenta argumentat atât politica de reformă cât și de implementare 
concretă. Cu siguranţă oamenii politici trebuie să contureze direcţiile şi mai 
departe trebuie să construiască instrumentele juridice, pe care statul să le 
pună în aplicare. Este evident că noi, şcolile, ar trebui să ne preocupăm de 
construirea agenţilor acestei reforme, de profesionişti, iar oamenii politici ar 
trebui să îşi asume punerea la loc de cinste a profesionalismului. Şi poate că, 
profesionalismul ar trebui să prevaleze asupra loialităţii politice atunci când 
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sunt recrutaţi oamenii în funcţii publice. Aceasta, dacă se doresc rezultate 
valabile.

Atunci când se vorbește de reforma statului, cu siguranţă este necesar 
să avem în vedere și standardele unui stat de drept. Nu putem să reușim 
fără un mod de lucru predictibil, fără un comportament loial – loial inter-
instituţional, loial faţă de Constituţie, faţă de legile statului.

Ceea ce realizăm noi prin această conferinţă se doreşte a fi  o platformă 
pentru manifestare ştiinţifi că, o platformă de idei argumentate din punct de 
vedere ştiinţifi c. De aceea, ca de fi ecare dată, vă aşteptăm pe fi ecare dintre 
dumneavoastră – personalităţi care aveţi un loc rezervat în câmpul ştiinţei, 
și care, în marea majoritate activaţi şi în diverse zone ale spaţiului public – 
să vă manifestaţi ca oameni ai ştiinţei. Părerile dumneavoastră vor fi  luate 
în seamă doar ca opinii ştiinţifi ce şi nu drept puncte de vedere ofi ciale ale 
instituţiilor în care unii dintre dumneavoastră activaţi.

Astfel spus, ne interesează manifestarea ştiinţifică, ne interesează 
dialogul, ne interesează argumentele pe care dumneavoastră le veţi aduce. 
Sunt prezenţi universitari din diverse centre şi instituţii de învăţământ 
superior: Craiova, Republica Moldova şi Institutul de Ştiinţe Administrative 
de acolo – ca de obicei, înalţi funcţionari publici şi judecători, magistraţi, 
Universitatea Bucureşti este ca întotdeauna aproape de noi. Consiliul 
Legislativ are de asemenea participanţi, universitatea gazdă – SNSPA, 
Universitatea Naţională de Apărare, Universitatea de Vest din Timişoara 
şi alţii. Dacă am omis pe cineva sau vreo şcoală, îmi cer iertare. Avem 
promisiuni că între timp o să ni se adauge şi alţi cercetători, alte cadre 
didactice universitare, pe care îi vom primi cu mare bucurie.

Trebuie să vă aduc la cunoștinţă că pe 20 noiembrie Societatea 
Academică de Ştiinţe Administrative organizează o nouă manifestare 
ştiinţifi că - și tot în parteneriat cu ANCS-ul. Tema acelei manifestări este 
„Procedura administrativă necontencioasă”, manifestare la care vă așteptăm 
participarea și comunicările, cu siguranţă, deosebit de interesante și utile.

În momentele de început ale conferinţei noastre există întotdeauna şi 
o mică ceremonie:

Societatea Academică de Ştiinţe Administrative – partener al acestei 
manifestări, alături de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifi că şi 
Institutul de Drept şi Ştiinţe Administrative – acordă o distincţie anuală.

Pentru aceasta am să vă citesc hotărârea Consiliului Director S.A.Ș.A.: 
„Consiliul Director al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative a 
hotărât, în şedinţa sa din 30 septembrie 2015, următoarele: Se acordă 
diploma de excelenţă Anibal Teodorescu a Societăţii Academice de Ştiinţe 
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Administrative domnului profesor universitar doctor Ion Dragoman pentru 
activitatea deosebită desfăşurată în domeniile drept public şi ştiinţe militare, 
precum şi pentru activitatea susţinută, desfăşurată în cadrul Societăţii 
Academice de Ştiinţe Administrative”!

Prof. Ion Dragoman:

Ca şi alţi laureaţi ai acestei prestigioase distincţii, sunt mândru, onorat 
şi recunoscător Consiliului Director al Societăţii Academice de Ştiinţe 
Administrative pentru încrederea care mi-a fost acordată, şi în acelaşi timp 
sunt conştient că poate nu atât calitatea participărilor mele la dezbateri, 
cât loialitatea cu care am participat la activităţi a fost motivaţia pentru care 
mi s-a acordat premiul respectiv.

În acest sens, trebuie să vă spun două lucruri: mă simt legat de premiul 
respectiv prin faptul că în urmă cu aproape 10 ani am elaborat o carte 
despre Anibal Teodorescu, iar distincţia chiar poartă numele acestui corifeu 
al dreptului public şi administrativ din România, şi în al doilea rând, vă 
promit că şi în continuare veţi avea aceeaşi loialitate din partea mea faţă 
de lucrările și manifestările știinţifi ce pe care le desfăşurăm.

Succes lucrărilor manifestărilor știinţifi ce!
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Democraţie, bună guvernare şi reforma statului. 
O relaţie complicată, necesară şi deloc imposibilă

Bogdan DIMA
Simina TĂNĂSESCU

Consideraţii introductive

Termeni precum democraţie, bună guvernare şi reforma statului au 
devenit o prezenţă constantă în discursul public din perioada postcomunistă. 
Dar, ca multe alte concepte abstracte, semnifi caţia lor este pe atât de 
necunoscută publicului larg, pe cât de deasă le este utilizarea. În funcţie de 
comunicator și de interesele sale, precum şi în funcţie de specifi cul cultural 
al unei societăţi politice, conţinutul acestor concepte variază semnifi cativ, 
putând însemna sau justifi ca orice. Așa cum arăta Robert A. Dahl într-o 
celebră carte despre democraţie, „un termen care înseamnă orice nu 
înseamnă nimic”1.

Într-o societate care a cunoscut în ultima sută de ani mai degrabă 
regimuri autoritare decât regimuri democratice, noţiuni enunţate mai sus 
sunt – de cele mai multe ori – difi cil de înţeles, deformat acceptate și eliptic 
promovate. Reticenţa la schimbare, ca efect al reticenţei la acceptarea unor 
noi valori, este o realitate justifi cată prin chiar „starea morală și intelectuală 
a societăţii”, pentru a-l cita pe Tocqueville. Mare parte din starea morală 
și intelectuală a societăţii românești a fost (de)formată de sisteme 
totalitare, închise și violente, represive, care nu ţineau cont de drepturile și 
libertăţile cetăţenilor, reactive la nou și la critică, autosufi ciente și profund 
ideologizate/naţionaliste.

În mod evident, starea morală și intelectuală a societăţii nu se schimbă 
imediat, ca urmare a revoluţiilor sau loviturilor de stat. Este rezultatul unui 
proces educativ de lungă durată, al cărui rezultat fi nal ar trebui să fi e ceea 
ce Bruce Ackerman denumea evolving commitment to democratic principles2 
(angajamentul permanent cu privire la valorile democratice – trad.n.).

În România, chiar dacă instituţiile politice ale fostului regim comunist 
au dispărut rapid (1989–1990), democraţia s-a născut greu. Primul 
deceniu postcomunist a fost marcat de puternice crize economice, politice 
și constituţionale, semn că noul regim învăţa cu dificultate regulile 

1 Robert A. Dahl, Democraţia și criticii ei (Iași: Institutul European, 2002[1989]), p. 10. 
2 Bruce Ackerman, „The Rise of World Constitutionalism” (1996) – document disponibil 

online la http://digitalcommons.law.yale.edu/ylsop_papers/4, consultat la 12.11.2015. 
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democraţiei. Al doilea deceniu postcomunist a marcat încheierea tranziţiei 
și formalizarea regimului democratic. Deceniul al treilea postcomunist este 
dedicat procesului de consolidare a democraţiei, prin defi nirea specifi cului 
democratic al statului român în spaţiul european şi prin întărirea puterii 
judecătoreşti, ca o garanţie a menţinerii şi promovării statului de drept. 
În absenţa unor crize politice, economice sau militare la nivel european, 
următoarele decenii ar trebui să determine consolidarea societăţii civile şi 
să genereze naşterea unui puternic spirit asociaţional în cadrul societăţii, 
caracterizat prin apariţia unor grupuri de presiune, informate şi transparente, 
cu impact profund asupra participării cetăţenilor la procesul decizional şi 
asupra procesului de profesionalizare a administraţiei publice locale şi 
centrale.

La 26 de ani după căderea regimului comunist, întrebarea esenţială nu 
mai este cum construim de la început un regim democratic prin instituţii 
noi. Important este cum facem ca instituţiile existente să funcţioneze mai 
efi cient, să fi e mai performante și să garanteze consolidarea democraţiei; cum 
facem ca regimul democratic să fi e cât mai reprezentativ pentru cetăţeni, să 
asigure mecanisme efi ciente și imparţiale de control al activităţii instituţiilor 
de decizie, să asigure că principiile egalităţii de șanse și egalităţii în faţa legii 
sunt respectate, și să promoveze un nivel cât mai ridicat de participare din 
partea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor care îi afectează1.

În această scurtă prezentare nu vom putea răspunde la toate aceste 
întrebări cruciale pentru viitorul democraţiei româneşti. Ţinând cont de 
literatura de specialitate clasică în domeniul știinţelor politice și dreptului 
constituţional, într-o primă parte, ne vom limita la a prezenta principalele 
elemente care alcătuiesc conţinutul conceptelor de bună guvernare şi 
democraţie și, într-o a doua parte, la a identifi ca cele mai urgente reforme 
necesare pentru a creşte performanţa autorităţilor legislative și executive 
ale statului.

Conceptele

II.1. Democraţia consolidată

În opinia lui Linz și Stepan, o democraţie este consolidată dacă sunt 
îndeplinite un număr minim de cerinţe. Din perspectiva comportamentului 

1 Lijphart afi rma că termenul „calitate a democraţiei” se referă la gradul în care un sistem 
politic se bucură de valorile democratice ale reprezentativităţii, controlului, egalităţii și 
participării. Vezi Arendt Lijphart, „Constitutional Choices for New Democracies”, în Journal of 
Democracy 2, 1, (1991): p. 75.
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instituţional, o democraţie este consolidată atunci când niciun actor 
semnifi cativ la nivel naţional, social, economic, politic sau instituţional 
nu utilizează resurse majore pentru a-și îndeplini obiectivele prin crearea 
unui regim nedemocratic sau prin secesiunea faţă de stat. Din perspectiva 
atitudinii membrilor societăţii, o democraţie este consolidată atunci când 
majoritatea cetăţenilor consideră că procedurile democratice și instituţiile 
statului sunt cele mai potrivite soluţii pentru a guverna viaţa colectivităţii, 
chiar și în contextul unor probleme economice majore, precum și a unei 
profunde lipse de încredere în decidenţi. O democraţie este consolidată 
atunci când susţinerea populară pentru alternative antisistem este redusă, 
izolată și nu afectează existenţa actorilor instituţionali democratici. Nu în 
ultimul rând, din perspectivă normativă, o democraţie este consolidată 
atunci când actorii guvernamentali și neguvernamentali sunt obișnuiţi să 
își rezolve confl ictele în limita legilor și a procedurilor stabilite prin lege, 
printr-un proces de decizie democratic1. La rândul său, Adam Przeworki 
arăta că o democraţie este durabilă atunci când arhitectura sa instituţională 
promovează obiective asumate atât la nivel normativ, cât şi la nivel politic, 
dar şi atunci când instituţiile au expertiză în rezolvarea crizelor apărute ca 
urmare a nerespectării respectivelor obiective2.

Dacă aplicăm României criteriile minimale ale democraţiei consolidate, 
se poate spune că ne afl ăm la sfârşitul procesului de tranziţie către un regim 
democratic şi la începutul procesului de consolidare a democraţiei. De 
altfel, conform tipologiei utilizate de Freedom House în rapoartele privind 
starea democraţiei în naţiunile în tranziţie, România face parte din setul 
democraţiilor semi-consolidate, alături de Bulgaria, Croaţia sau Ungaria3.

Din punctul nostru de vedere, patru dimensiuni sunt fundamentale 
pentru înţelegerea şi funcţionarea oricărui regim democratic.

În primul rând, democraţia ar trebui să urmărească o mai bună reprezentare 
a intereselor multiple, inclusiv a celor minoritare, din cadrul societăţii.

În al doilea rând, un regim democratic ar trebui să asigure acele 
mecanisme instituţionale care să determine un cât mai efi cient control 

1 Juan J. Linz, Alfred Stepan, „Towards a Consolidated Democracy”, în Journal of Democracy 
7,2 (1996): p. 14. Vezi, de asemenea, Larry Diamond, „Is the Third Wave Over?”, în Journal 
of Democracy 7, 3 (1996): pp. 23-24. Autorul enunţă care sunt trăsăturile unei democraţii 
liberale consolidate. Pentru noţiunea de „good democracy”, vezi Leonardo Morlino, „'Good' 
and 'bad' democracies: how to conduct research into the quality of democracy”, în Journal of 
Communist Studies and Transition Politics 20, 1 (2004): pp. 6-9. 

2 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern 
Europe and Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 1999 [1991]), pp. 128-129. 

3 Freedom House, Nations in Transit Report (2015) – material disponibil online, https://
freedomhouse.org/report-types/nations-transit#.VcMhNPmqqko, consultat la 10.11.2015. 



22

PARTEA I: REFORME ŞI BUNĂ GUVERNARE

democratic asupra instituţiilor din sfera executivului şi a legislativului. Pe de 
o parte, ne referim la răspunderea politică a instituţiilor – care se raportează 
la voinţa alegătorilor exprimată neîngrădit în alegeri libere la o anumită 
perioadă de timp, pentru sau împotriva unor candidaţi şi partide purtătoare 
de mesaje şi programe politice. Pe de altă parte, ne referim la răspunderea 
juridică pentru activităţile derulate, stabilită prin intermediul unei justiţii 
independente.

În al treilea rând, un regim democratic ar trebui să promoveze egalitatea 
politică între membrii societăţii. În opinia lui Robert A. Dahl, premisele 
egalităţii politice ideale constau, pe de o parte, în egalitatea intrinsecă a tuturor 
fi inţelor umane și, pe de altă parte, în faptul că nicio persoană nu ar trebui să 
dobândească o autoritate totală și defi nitivă asupra guvernării statului1.

În al patrulea rând, un regim democratic ar trebui să asigure un nivel 
cât mai ridicat de participare politică pentru cetăţeni. În sens funcţional, 
participarea politică se referă la activitatea care urmăreşte sau care are 
ca efect influenţarea acţiunii guvernamentale, fie direct (influenţarea 
procesului de adoptare a politicilor publice şi de implementare a acestora), 
fie indirect (influenţarea procesului de selecţie a celor care stabilesc 
respectivele politici publice)2. În sens normativ, participarea politică se referă 
atât la acele mecanismele instituţionale prin care cetăţenii pot comunica 
autorităţilor informaţii cu privire la interesele, preferinţele şi nevoile lor, cât 
şi la mecanismele instituţionale prin care respectivii cetăţeni pot să forţeze 
decidenţii să răspundă cererilor formulate3.

II.2. Buna guvernare

Conceptul de bună guvernare a fost puternic promovat începând cu 
sfârşitul deceniului nouă al secolului trecut, ca urmare a creşterii interesului 
Băncii Mondiale pentru eliminarea crizelor guvernării în ţările africane şi 
pentru multitudinea tranziţiilor de la totalitarism la democraţie, în zone 
precum America Latină, Centrul şi Sud-Estul Europei şi părţi din Asia. 
Formal, conceptul de bună guvernare a fost defi nit de Banca Mondială în 
lucrarea Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term 

1 Robert A. Dahl, On Political Equality (New Haven şi London: Yale University Press, 2006), 
p. 4. 

2 Nancy Burns, Kay Lehman Schlozman, Sidney Verba, The Private Roots of Public Action. 
Gender, Equality, and Political Participation (Cambridge and London: Harvard University Press, 
2011), p. 4.

3 Sidney Verba, „Political equality. What is it? Why do we want It?”, Russell Sage Foundation, 
2001, p. 2 – material disponibil online, https://www.russellsage.org/sites/all/fi les/u4/Verba.
pdf, consultat la 20.11.2015.
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Perspective Study, vizând trei aspecte esenţiale: (i) servicii publice efi ciente, 
(ii) sistem judiciar credibil, (iii) administraţie responsabilă faţă de cetăţeni1. 
Propunerile formulate de Banca Mondială urmăreau să ofere mai multă putere 
cetăţenilor respectivelor state, prin construcţia unui spirit asociaţional care să 
promoveze organizaţii nonguvernamentale, care să poată infl uenţa deciziile 
administraţiei şi ale corpului politic. Practic, o paradigmă revoluţionară de 
gândire a evoluţiei sociale lua naştere: elita politică şi administrativă care 
decidea soarta societăţilor trebuia să ia cunoştinţă şi să ţină cont de nevoile 
reale ale cetăţenilor, fiind totodată controlată şi trasă la răspundere de 
cetăţeni implicaţi şi educaţi în problemele guvernării.

Buna guvernare are drept scop fi nal o mai bună şi constructivă conexare 
a cetăţenilor cu autorităţile din sfera executivului şi legislativului, astfel 
încât aceste autorităţi să rezolve acele probleme care au un impact 
social, economic şi politic cu adevărat major, de interes pentru societatea 
respectivă. Privit din această perspectivă, scopul bunei guvernări este 
dezvoltarea societăţii din perspectivă economică şi socială. Buna 
guvernare aduce cu sine stabilitatea regimului politic – prin reguli care 
stabilesc şi garantează transparenţa decizională şi accesul cetăţenilor 
la procesul decizional, precum şi stabilitatea macroeconomică – prin 
reguli care protejează valori clasice ale civilizaţiei occidentale: contractul 
(ca lege a părţilor care se exprimă liber) şi dreptul de proprietate (ca drept 
fundamental al persoanei).

Conceptul de bună guvernare a evoluat profund de la sfârşitul anilor 
'80 ai secolului trecut, fi ind preluat, dezvoltat şi promovat de cele mai 
importante instituţii internaţionale: Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), 
Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE). De exemplu, prin rezoluţia 64/2000 a fostei 
Comisii pentru Drepturile Omului din cadrul Ofi ciului Înaltului Comisar 
pentru Drepturile Omului de la ONU se preciza că buna guvernare se referă 
la guvernarea transparentă, responsabilă şi participativă, care ţine cont de 
nevoile şi aspiraţiile cetăţenilor2. Totodată, cele mai mari riscuri la adresa 
bunei guvernări sunt generate de corupţie, sărăcie şi violenţă.3

1 World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term 
Perspective Study, Washington, 1989, p. Xii – material disponibil online, http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/12/02/000178830_98
101901364149/Rendered/PDF/multi0page.pdf, consultat la 20.11.2015. 

2 Commission on Human Rights, Report on the Fifty-Sixth Session, New York and 
Geneva, 2000, p. 278 – material disponibil online, http://www.un.org/en/terrorism/pdfs/2/
G0014048.pdf, consultat la 20.11.2015.

3 Vezi descrierea conceptului de governance – material disponibil online, http://www.un.org/
en/globalissues/governance/, consultat la 20.11.2015.
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FMI utilizează termenul de bună guvernare pentru a explica condiţiile 
minime necesare pentru asigurarea conducerii societăţii. Accentul cade 
pe procesul de formulare a politicilor publice de către guvernanţi, care ar 
trebui să respecte principiile: efi cienţei, al transparenţei şi al răspunderii 
autorităţilor pentru activitatea realizată. Totodată, pentru FMI importantă 
este lupta împotriva corupţiei, defi nită drept orice formă de abuz din partea 
unei autorităţi publice în vederea obţinerii unor benefi cii personale. Şi, acolo 
unde nu există bună guvernare, înfl oreşte corupţia. FMI se limitează însă 
la a preciza că implicarea sa în domeniul bunei guvernări este limitată la 
aspectele economice ale guvernării, mai exact la două domenii prioritare: 
(i) îmbunătăţirea managementului resurselor publice prin reforme care să 
vizeze funcţionarea instituţiilor din diverse sectoare publice de activitate 
(trezorerie, banca centrală, întreprinderi publice, statutul funcţionarilor 
publici), precum şi procedurile administrative pentru luarea deciziilor 
(controlul cheltuielilor, managementul bugetului sau colectarea taxelor 
şi impozitelor); (ii) susţinerea dezvoltării unui mediu economic stabil şi 
transparent, cu un cadrul legal stabil, care să garanteze buna funcţionare a 
sectorului privat din economie (e.g. sistemul de preţuri, regimul importurilor 
şi exporturilor, sistemul bancar).1

În ceea ce priveşte OCDE, această organizaţie utilizează două defi niţii. 
În primul rând, prin guvernare înţelege exerciţiul autorităţii politice, 
economice şi administrative în vederea organizării activităţii societăţii. 
Mai exact, guvernarea se referă la procesele prin care deciziile sunt 
luate, ulterior implementate sau neimplementate (acel proces prin care 
autorităţile publice iau decizii în interes public gestionând resursele publice 
ale societăţii)2. În al doilea rând, buna guvernare este caracterizată prin 
valori precum participarea cetăţenilor la procesul decizional, transparenţa 
decizională a autorităţilor publice, răspunderea autorităţilor, promovarea 
statului de drept, echitatea socială şi efi cienţa instituţională3. Mai exact, prin 
bună guvernare se înţelege managementul guvernării, astfel încât aceasta 
să nu devină abuzivă şi coruptă, respectând statul de drept.

Revenind la Banca Mondială, aceasta a revizuit conceptul de bună 
guvernare, conţinutul acestuia referindu-se la patru dimensiuni majore: 

1 International Monetary Fund, „The IMF's Approach to Promoting Good Governance 
and Combating Corruption — A Guide” (2005) – material disponibil, http://www.imf.org/
external/np/gov/guide/eng/index.htm, consultat la 21.11.2015.

2 OECD, „Glossary of Statistical Terms – Governance” – material disponibil online, 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7236, consultat la 21.11.2015.

3 OECD, „Glossary of Statistical Terms – Good Governance” – material disponibil online, 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7237, consultat la 21.11.2015.
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(i) efi cienţa în managementul sectorului public, (ii) răspunderea autorităţilor 
pentru activităţile derulate, (iii) predictibilitate cu privire la cadrul legal care 
reglementează dezvoltarea societăţii şi (iv) accesul la informaţii publice1.

Nu în ultimul rând, termenul de bună guvernare a fost introdus expres în 
Tratatul de la Nisa privind funcţionarea Uniunii Europene, unde s-a precizat 
că: „În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării 
societăţii civile, instituţiile, organele, ofi ciile şi agenţiile Uniunii acţionează 
respectând în cel mai înalt grad principiul transparenţei“.

Comun în toate definiţiile despre buna guvernare este elementul 
transparenţei decizionale, alături de corolarul său, principiul accesului la 
informaţii de interes public. Totodată, scopul fi nal al bunei guvernări este 
îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul autorităţilor publice. Prin 
comparaţie, democraţia se referă la un sistem de valori, necesar pentru ca 
procesul bunei guvernări să se poată desfăşura. Din această perspectivă, 
democraţia este precondiţia bunei guvernări, aceasta fiind posibilă în 
măsura în care valorile democraţiei sunt învăţate, acceptate şi împărtăşite 
la nivelul societăţii.

III. Reforma statului

Spre deosebire de conceptele democraţie şi bună guvernare, reforma 
statului este o expresie mai puţin utilizată în literatura de specialitate, dar 
cu siguranţă o expresie plăcută omului politic. Reforma statului nu se poate 
referi decât la reforma instituţiilor statului pentru simplul motiv că nu s-ar 
putea referi la reforma statului însuşi. În termeni weberieni, orice organizaţie 
politică (politischer Anstaltsbetrieb) poate fi  denumită „stat” atât timp 
cât administraţia acestei organizaţii politice păstrează monopolul asupra 
utilizării în mod legitim a violenţei fi zice în vederea menţinerii şi respectării 
ordinii2. Astfel, o reformă a statului ar însemna modifi carea relaţiei dintre 
elementele constitutive ale acestuia, anume administraţie – violenţă 
legitimă – ordine, ceea ce, cu siguranţă, nu face obiectul lucrării noastre.

Ceea ce poate fi  obiect al discuţiei este reforma instituţiilor statului, 
mai exact reformarea instituţiilor organizaţiei politice stat prin raportare 
la valorile regimului democratic şi din perspectiva unei bune guvernări, în 

1 World Bank, Governance and Development, Washington, 1992, p. 1 – material disponibil 
online,http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999
/09/17/000178830_98101911081228/Rendered/PDF/multi_page.pdf

2 Max Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology (Berkley, Los 
Angeles, London: California University Press, 1978[1956]), p. 54.
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sensul efi cientizării procesului de luare a deciziilor la nivelul administraţiei 
publice. Aşadar, reforma statului are sens când este ghidată de valorile 
democraţiei şi orientată spre buna guvernare. Iată o formulare care ar trebui 
mai des utilizată şi explicată în spaţiul public.

În sensul defi nit mai sus şi limitându-ne doar la reforma instituţiilor 
politice din sfera legislativului şi a executivului – cele mai urgente, de altfel 
– reforma statului poate cuprinde: (i) reforma proceselor administrative, 
(ii) reforma resurselor umane, (iii) reforma funcţiei legislative şi de control 
a Parlamentului.

În ceea ce priveşte reforma proceselor administrative, pe de o 
parte, avem în vedere reformarea activităţii autorităţilor care realizează 
administraţia publică, la nivel central şi local, şi, pe de altă parte, reforma 
raporturilor de putere dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi 
autorităţile administraţiei publice locale.

Cu privire la prima dimensiune, esenţiale şi prioritare pentru România 
sunt măsurile care vizează creşterea transparenţei decizionale şi a accesului 
persoanelor interesate la informaţii de interes public. Astfel de măsuri vor 
conduce la o calitate sporită a actului decizional la nivel administrativ şi la 
apropierea administraţiei publice de cetăţean, oferind totodată mai multe 
garanţii împotriva deciziilor arbitrare şi abuzive ale autorităţilor.

Cu privire la a doua dimensiune, esenţiale şi prioritare pentru România 
sunt reformele care vizează descentralizarea administrativă pe considerente de 
efi cienţă instituţională, în sensul în care transferul de competenţe de la nivelul 
administraţiei centrale la nivelul administraţiei locale să respecte principiul 
autonomiei locale, aşa cum a fost definit prin Carta autonomiei locale: 
dreptul şi capacitatea efective ale autorităţilor administraţiei publice locale 
de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul 
populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice. Marea problemă de 
rezolvat aici este în ce măsură transferul de competenţe de la nivel central la 
nivel local este sustenabil, în condiţiile în care nu există o reformă a structurii 
administrativ-teritoriale care să răspundă mai bine considerentelor care ţin 
de efi cienţa administrativă şi de constrângerile bugetare ale unei economii de 
piaţă de tip capitalist, parte a pieţei unice europene.

În ceea ce priveşte reforma resurselor umane, avem nevoie urgentă 
de creşterea gradului de competenţă în rândul funcţionarilor publici, atât 
în administraţia publică centrală, cât şi în administraţia publică locală. 
Trebuie (re)creaţi polii de excelenţă în administraţie, soluţii instituţionale 
demne de luat în considerare fi ind reînfi inţarea Institutului Naţional de 
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Administraţie, îmbunătăţirea activităţii ANFP, clarifi carea statutului înalţilor 
funcţionari publici şi depolitizarea în mod real a instituţiei prefectului. 
Totodată, ar trebui reluate discuţiile şi regândită poziţia managerilor publici 
în cadrul autorităţilor publice, astfel încât rolul lor să crească în procesul 
decizional. În realitate, managerii publici reprezintă un grup de elită în cadrul 
funcţionarilor publici, care nu şi-au atins încă potenţialul pentru care au 
fost pregătiţi prin programul preaderare Young Professional Scheme. Nu în 
ultimul rând, trebuie combătute cu vigoare practicile abuzive prin care se 
accede şi prin care se promovează în corpul funcţionarilor publici.

În ceea ce priveşte reforma funcţiei legislative şi de control a 
Parlamentului, aceasta trebuie să aibă ca finalitate creşterea calităţii 
actului legislativ şi întărirea funcţiei de control a forului legislativ asupra 
autorităţilor executive (Guvern şi alte autorităţi care se afl ă sub control 
parlamentar). În acest sens, mai multe soluţii au fost propuse: de la 
transparentizarea activităţilor în comisii şi sancţionarea celor care nu 
respectă dispoziţiile din Regulamentele Camerelor cu privire la etapele şi 
condiţiile procedurii legislative, eliminarea procedurii aprobării tacite sau 
reglementarea expresă a principiului bicameralismului, până la măsuri de 
limitare drastică a practicii delegării legislative şi a angajării răspunderii 
de către Guvern pentru diverse proiecte de lege. De asemenea, în strânsă 
legătură cu activitatea Parlamentului şi cu profunde implicaţii în viaţa 
democratică a societăţii, este imperios necesară reforma partidelor 
politice, în special cu privire la funcţia de selecţie a cadrelor. Fără partide 
democratice, care să promoveze în funcţii persoane bine pregătite şi cu 
puternice valori etice, democraţia este în pericol. O astfel de reformă nu 
este apanajul niciunei modifi cări legislative, ţine pur şi simplu de capacitatea 
partidelor politice şi a conducerii lor de a înţelege că fără competenţă şi 
etică, cariera politică tinde să fi e de foarte scurtă durată.

În concluzie, după 26 de ani de postcomunism în care acceptarea şi 
asimilarea valorilor democraţiei consolidate de tip occidental a reprezentat 
şi reprezintă un proces difi cil, cu multe obstacole, uneori circular, credem 
că dezbaterile despre reforma statului trebuie în mod necesar legate de 
valorile regimului democratic şi transpuse în procesul de construcţie a unei 
bune guvernări, scopul fi nal fi ind performanţa instituţională, garantarea 
şi protejarea drepturilor şi libertăţilor indivizilor. Până la urmă, obiectivul 
suprem al oricărei guvernări, aşa cum a fost exprimat cu peste 2.000 de 
ani în urmă şi cum va rămâne şi peste 2.000 de ani de acum înainte, este 
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construirea unei cetăţi înţelepte, curajoase, temperate şi juste1. Respectând 
paradigma gândirii platoniciene, poate că valorile democraţiei consolidate, 
transpuse în buna guvernare şi susţinute prin reforma statului, vor conduce 
la apropierea societăţii reale de idealul cetăţii perfecte.

1 Platon, Republica (Ploieşti: Antet, 2010), p. 119.
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Dezbaterea de către Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 
SNSPA a posibilelor resurse care favorizează reforma statului are menirea 
de a focaliza atenţia cercetătorilor şi asupra unor resurse „imateriale” 
ale administraţiei publice. Între acestea se poate analiza şi ÎNCREDEREA, 
defi nită ca acţiune de a se încrede şi rezultatul ei, adică a pune temei pe 
cinstea şi sinceritatea cuiva, a se bizui, a conta pe cineva sau ceva, rezultatul 
fi ind sentimentul de siguranţă faţă de cinstea, bună credinţa sau sinceritatea 
cuiva1. Adevărul este că societatea civilizată organizată n-ar putea funcţiona 
fără încredere socială, atât pe orizontală între membrii şi instituţiile sale, cât 
şi pe verticală, între comunităţile umane şi nivelurile de guvernare.

Că lucrurile stau aşa se demonstrează permanent prin ştirile apărute 
în presă, spre exemplu, divizarea încrederii electoratului german în coaliţia 
condusă de Angela Merkel pe fondul recentei crize a refugiaţilor sirieni în 
Europa şi emergenţa unor forţe politice naţionaliste ori neîncrederea DNA în 
posibilitatea ANAF de a recupera prejudiciile cauzate prin fapte de corupţie. 

1. Introducere: încrederea şi defi citul de încredere în 
instituţii şi proceduri

Provenită din limbajul analizelor psiho-sociale şi etice, încrederea şi 
opusul său, neîncrederea, au intrat şi în domeniul altor ştiinţe – politice, 
juridice, administrative, manageriale şi ale comunicării. Pentru a nu da 
decât câteva exemple, Constituţia României prin art. 103 (dar şi 85 şi 89) 
vorbeşte despre acordarea încrederii de către Parlament Guvernului prin 
votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în timp ce art. 238 – 248 din 
Codul Penal se referă la infracţiunile contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, ca abuzul de încredere, bancrută şi înşelăciune. Apelul la încredere 
nu reprezintă apanajul dreptului public, ci există şi în cel privat – chiar dacă 

1 DEX, 1984, p. 458.
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nu se vede expus: art. 14 şi 15 din Codul Civil făcând referire la obligaţia 
persoanelor fi zice şi juridice de a-şi exercita drepturile cu bună credinţă, 
în acord cu bunele moravuri, iar în cazul contrar al încălcării excesive şi 
nerezonabile a consimţământului, existând instituţia nulităţii. În acelaşi 
timp, sondajele de opinie, eurobarometrele şi clasamentele instituţionale 
atrag permanent atenţia asupra nivelelor scăzute ale încrederii, care ar 
putea fi  remediate doar prin reformarea instituţiilor şi procedurilor publice.

Atât de profundă este fundamentarea sistemelor sociale pe încredere, 
încât reprezentanţii multor autorităţi publice insistă să facă apel la luarea 
de măsuri pentru recâştigarea încrederii în instituţii şi remedierea defi citului 
de încredere. Astfel, în Raportul Secretarului General al ONU asupra 
activităţii Organizaţiei, prezentat în septembrie 2015, la deschiderea celei 
de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale, se aprecia că toate popoarele privesc 
la Guverne şi Naţiunile Unite pentru conducerea efi cace, în prevenire şi 
răspuns la probleme, că întreaga Organizaţie face eforturi pentru întărire, 
perfecţionare, reformă, parteneriate, și că avem șansa ca împreună cu 
statele membre să crească încrederea în posibilitatea îndeplinirii obiectivelor 
mileniului. În mod similar, discursul Preşedintelui Şedinţei Comisiei 
Europene asupra stării UE – prezentat la 9 septembrie 2015 în Parlamentul 
European – amintind că în Grecia încrederea a început să fi e restaurată 
(dar rămâne fragilă, astfel că trebuie continuate reformele structurale), îşi 
exprimă convingerea că în condiţiile unei pauze a crizei, este nevoie de 
respectarea regulilor, de disciplină şi responsabilitate, de buna administrare 
a guvernării prin schimbarea manierelor de lucru, creşterea capacităţii de a 
reacţiona la provocări dar şi a solidarităţii, astfel încât instituţiile europene 
să se apropie tot mai mult de cei 507 milioane de cetăţeni. Preşedintele 
României, în discursul către Parlament din 16 septembrie 2015 consideră că 
s-a erodat încrederea cetăţenilor în lege, deoarece modifi carea permanentă 
a actelor normative afectează principiul domniei legii. Tot despre un defi cit 
de încredere – în guvernarea locală de această dată – putem vorbi în situaţia 
corupţiei primarilor şi aleşilor locali arestaţi, cercetaţi şi condamnaţi.

În aceste condiţii, nu este de mirare că a 14-a sesiune, din 2015 a 
Comitetului de Experţi în Administraţie Publică (CEPA)1 a fost dedicată 
conceptelor şi cauzelor scăderii încrederii publice în guvernare2, încrederea 
fi ind identifi cată ca unul din elementele de bază ale legitimităţii, astfel încât 
autoritatea să poată acţiona fără a recurge la forţă. Într-adevăr, încrederea 

1 CEPA face parte din Divizia Administraţie Publică și Dezvoltarea Managementului (UNPGA 
– DPADM) din cadrul Secretariatului ONU și este format din 21 de membri aleși periodic prin 
rotaţie din toate statele (în 2006-2009, din România reprezentant a fost dl. Lupescu Florin.

2 Documentul E/CN. 16/2015/CRP. 3 Rev. 1.
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publică scăzută este o problemă a guvernării, fără de care aceasta nu-şi 
poate îndeplini misiunile fundamentale, decât în condiţiile unui nivel 
minim de susţinere a populaţiei. Ca element esenţial al constituţiilor 
sistemelor politice şi ale coeziunii sociale, încrederea are manifestări 
diferite în democraţie faţă de totalitarism, dar şi în buna guvernare faţă de 
slaba administraţie. Cu toată importanţa lui, conceptul de încredere este 
vag, subiectiv, schimbător, complex, multidimensional şi pluridisciplinar, 
referindu-se în general la o aprobare publică care permite guvernanţei 
(de la toate nivelurile) să-şi îndeplinească promisiunile prin aplicarea 
actelor normative şi a procedurilor administrative. În documentele CEPA1, 
încrederea publică îşi are rădăcinile în percepţiile cetăţenilor asupra 
legitimităţii conducătorilor, mai ales în capacitatea lor de a gestiona 
efi cient resursele publice acţionând în interes general, ceea ce înseamnă 
că aceştia trebuie să fi e nu numai competenţi, ci şi integri în contractul 
electoral şi social. Diferenţiindu-se între încrederea politică (mai ales la nivel 
macro organizaţional), socială (inclusiv în instituţiile neguvernamentale, 
ca biserica), economică (focusată pe efi cacitate), morală ori tehnologică, 
aceste atitudini ale celor guvernaţi faţă de cei care îi conduc se pot referi 
la o persoană (politician sau funcţionar public), un partid, organizaţie sau 
instituţie, indiferent de ramura puterii: locală, naţională ori europeană, 
inclusiv marile servicii publice precum justiţia, sănătatea, educaţia, fi nanţele, 
armata, poliţia.

Membrii CEPA se întreabă, în continuare, dacă există o tendinţa de 
scădere a încrederii în administraţia publică, chiar dacă aceasta e difi cil de 
măsurat cu precizie, iar interpretările sunt adesea diferite. Răspunsul lor 
constă într-un relativ recent Globalbarometru din 2014, care aprecia că 
încrederea în guverne şi în lideri este peste tot în lume la cel mai scăzut 
nivel din 2008; o posibilă explicaţie a acestei stări de lucruri ar putea fi  criza 
economică şi fi nanciară, care a condus şi la eşuarea statelor, falimentarea 
fi rmelor şi incapacitatea de plată a unor administraţii centrale şi locale. 
Chiar dacă nu se referă expres la guverne, ci la instituţii în general, sondajul 
respectiv arată că oamenii au mai puţină încredere în acestea decât în 
afaceri, organizaţii neguvernamentale şi presă, într-un mod similar cu ceea 
ce s-a întâmplat – cu puţine excepţii – în ultimele 3-4 decenii ale secolului 
trecut. Evident, apar diferenţe notabile între ţări: încrederea publică în 
guvernare în Grecia a scăzut sub 12% din populaţie, faţă de 80% în Elveţia; 
în ţările OCDE se înregistrează o medie de 54%, cele mai mari nivele ale 

1 Documentul E/C.16/2006/4, Culegere de terminologie de bază a guvernării și administraţiei 
publice (sesiunea a-5-a).
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încrederii fiind în Vietnam, China, Coreea de Sud şi Japonia. Şi cauzele 
scăderii încrederii publice sunt greu de identifi cat, făcându-se distincţia între 
factorii exteriori, pe care autorităţile publice nu-i pot controla (accidente, 
epidemii, crize globale) şi cei care ar putea suferi infl uenţe guvernamentale 
(cum ar fi alegerea unui nou guvern sau performanţele acestuia). 
Indiferent că e vorba de cauze pe termen lung sau scurt, instituţiile care 
sondează încrederea publică (ca Banca Mondială sau OCDE) se raportează 
întotdeauna la responsabilitatea şi performanţa guvernanţei, la aşteptările 
cetăţenilor din diferite părţi ale lumii, la raportul dintre încredere şi buna 
administrare a afacerilor publice, ca şi la capacitatea de a guverna – în sensul 
de a răspunde aşteptărilor cetăţenilor; cu toate acestea, pot fi  accentuaţi şi 
alţi factori precum corupţia, rapida implementare a noilor tehnologii, nivelul 
sectorului public raportat la cel privat, raportul inegalităţilor economice 
faţă de rata de creştere economică, calitatea conducătorilor şi capacitatea 
lor de a reforma sistemul.

2. Aspecte teoretice: guvernarea participativă 
şi creşterea responsabilităţii administraţiei publice

Concluzia dezbaterilor sus-menţionate ale CEPA se referă la realitatea că 
pentru recâştigarea încrederii publice este necesară reformarea sistemelor 
sociale prin redefinirea relaţiilor şi responsabilităţilor, prin încurajarea 
guvernanţei participative1. Nu putem să nu fim de acord că furnizarea 
de servicii publice responsabile este de natură să diminueze defi citul de 
încredere, reinstaurând credinţa oamenilor în guvernanţă, pentru realizarea 
obiectivelor acesteia de dezvoltare durabilă. De altfel, şi studiile româneşti 
asupra percepţiei cetăţenilor faţă de anumite instituţii publice au depistat 
astfel de obiective2, relevând în unele lucruri de deontologie a funcţiei 
publice că cetăţenii încep să-şi piardă încrederea în instituţia serviciului 
public dacă avem de-a face cu un „exerciţiu patologic al funcţiei publice”, 
ceea ce conduce la instalarea treptată a unei anumite stări de anomie (total 
opusă statului de drept) şi la creşterea derutei în rândul populaţiei, mergând 
până la refuz de integrare socială şi chiar la anarhie3; astfel de situaţii pot fi  
îndreptate prin educaţie civică în sensul binelui public, dar şi prin implicarea 

1 Documentul E/C.16/2015/3.
2 Dacian-Cosmin Dragoș, Bogdana Neamţu (coord), Instituţia ombudsmanului: justiţie 

alternativă?, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 127.
3 Ivan Vasile Ivanoff, Deontologia funcţiei publice, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2010, p. 221, 

241 și 376.
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cetăţenilor în mod direct în identifi carea şi sesizarea cazurilor de abuz de 
autoritate la nivelul administraţiei publice, acţiune ce ar putea face parte 
dintr-o strategie integrată a redării încrederii cetăţenilor într-o guvernare 
participativă şi responsabilă.

Chiar dacă nu există sisteme ori soluţii aplicabile oricând și oriunde 
pentru creşterea încrederii oamenilor în guvernanţă, lucrările CEPA 
accentuează diferite modele de bună guvernare din diferite ţări, esenţializate 
în patru mari componente:

1.  Legitimitatea guvernării în viziunea celor guvernaţi;
2.  Responsabilitatea, în termeni de transparenţă, obligaţia de a 

raporta/a da seama, precum şi libertatea presei;
3.  Competenţă, defi nită ca elaborare şi aplicare a marilor strategii şi 

politici, dar şi ca instituire şi prestare de servicii publice; şi
4.  Respectarea şi protecţia drepturilor omului. Toate acestea înseamnă 

că buna guvernare este un mod de guvernare participativ, care 
funcţionează raţional, transparent şi responsabil, sprijinindu-se pe 
principiile efi cacităţii, legitimităţii şi consensului în promovarea 
drepturilor cetăţenilor şi interesului general, fundamentându-se 
pe o voinţă proprie în asigurarea bunăstării materiale a societăţii, a 
dezvoltării durabile şi justiţiei sociale.

Aşa se face că, la fel ca dezbaterile CEPA, şi sesiunile Centrului de 
Drept Public şi Ştiinţe Administrative, ale Societăţii Academice de Ştiinţe 
Administrative şi ale Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative 
al României ar trebui să se focalizeze asupra factorilor-cheie în păstrarea 
serviciilor publice efi cace, al coerenţei pe plan orizontal şi vertical între 
instituţiile de guvernanţă, în gestionarea performanţei, măsurarea 
rezultatelor administraţiei publice descentralizate. Considerăm că nu 
poate fi  făcut niciun progres în promovarea păcii, securităţii, dezvoltării 
şi protecţiei drepturilor omului în orice comunitate umană fără 
instaurarea încrederii în instituţii adecvate de guvernare şi administraţie 
publică. Procesul acesta, într-adevăr complex şi laborios, trebuie 
început prin asigurarea participării efective a tuturor părţilor interesate. 
O responsabilitate deosebită revine liderilor politici şi administrativi, care 
trebuie să găsească permanent modalităţile de înlăturare a obstacolelor 
din calea angajării civice în guvernanţa publică, ceea ce – evident – depinde 
de contextul istoric şi cultural. Organizarea participării cetăţenilor la toate 
nivelurile de guvernanţă reprezintă o investiţie în stabilirea încrederii. Dacă 
funcţia principală a administraţiei publice este de a implementa deciziile de 
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aplicare a legilor şi a furniza servicii publice cetăţenilor în raport de nevoile, 
drepturile şi responsabilităţile lor, atunci accesibilitatea materială, fi nanciară 
şi rapiditatea prestării serviciilor sunt esenţiale pentru instaurarea încrederii 
în guvernarea de la toate nivelurile unde se organizează şi administrează 
servicii publice pentru comunităţile umane. Pentru aceasta, aşa cum s-a 
întâmplat recent în speţa acordării posibilităţii depunerii electronice a 
dosarelor pentru fonduri europene în România –după modelul polonez – 
administraţia publică are nevoie de agenţi pregătiţi şi capabili să utilizeze 
infrastructuri solide şi accesibile, care să asigure realizarea dreptului 
cetăţenilor de a participa, conștient şi responsabil, la afacerile publice.

3. Implementarea dreptului cetăţenilor de a participa
la afaceri publice

Cercetările ştiinţifice ale afacerilor publice concluzionează adesea 
asupra importanţei administraţiei centrale pentru cetăţeni, aceştia 
trebuind să fi e conştienţi şi responsabili de drepturile şi îndatoririle lor 
fundamentale, iar funcţionarii publici afl ându-se în cea mai bună poziţie 
pentru întărirea încrederii în guvernare, în favoarea realizării obiectivelor 
dezvoltării durabile. Aşa cum se arată într-un studiu asupra bunei guvernări1, 
participarea implică efortul de a determina cetăţenii să se simtă implicaţi şi 
stimularea acestora de a lua parte la deciziile colective, calitatea participării 
prin informare, consultare şi atragere la elaborarea şi aplicarea deciziilor 
putând da naştere la mai multă încredere în rezultatul fi nal şi în instituţiile 
care implementează diferitele politici administrative. Neîndeplinirea 
acestui deziderat poate conduce aproape automat la defetism, neîncredere, 
scepticism ori pesimism, sentimente avute adesea şi de români în calitatea 
lor de locuitori ai comunităţilor locale ori de cetăţeni naţionali, europeni 
şi ai întregii lumi. Adevărul este că publicul doreşte o administraţie din ce 
în ce mai responsabilă, care să accepte noţiunea de public-client, adică 
o administraţie – serviciu public, în care să fi e clar stabilite procedurile, 
precum şi cine şi cum controlează, aplicându-se sancţiunile corespunzătoare 
pentru mal-praxisul administrativ. În studiile de fi lozofi e politică, de care şi 
cercetarea administrativă trebuie să ţină cont, sunt arătate atât avantajele, 
cât şi dezavantajele participării publice, concluzionându-se că există motive 
raţionale pentru aceasta în direcţia creşterii încrederii în guvernanţă, aşa 

1 Emilia-Lucia Catană, Principiile bunei guvernări, Ed. Universul Juridic, București, 2009, 
p. 130-136.
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cum se exprimă şi Carta Albă a Guvernării Europene din 2001, valabilă 
pentru toate nivelurile guvernării1.

Astfel, existenţa cetăţenilor formaţi pentru participarea la afaceri publice 
este considerată ca un preambul al democraţiei funcţionale, pretinzând 
revizuirea strategiilor de întărire a educaţiei civice. De această problematică 
s-a ocupat, sub titlul „Bune practici, experienţe şi provocări precum şi modul 
de utilizare a acestora pentru promovarea, protecţia şi recunoaşterea dreptului 
de a participa la afacerile publice în contextul actualului drept al drepturilor 
omului”, un raport al Biroului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului, prezentat celei de-a 30-a sesiuni a Consiliului Drepturilor 
Omului din 14 septembrie-2 octombrie 2015, studiu cerut printr-o Rezoluţie 
a Consiliului într-o sesiune anterioară2. Arătând că participarea reprezintă o 
„marcă” a democraţiei, însemnând consultări periodice pentru legitimarea 
puterilor statale, raportul evidenţiază că interpretările oficiale asupra 
art. 25 din Pactul Internaţional al Drepturilor Civile şi Politice din 1966 
impun tuturor statelor adoptarea de măsuri pozitive pentru exercitarea 
efectivă, integrală şi egală a acestor trei drepturi de participare, adică de a 
lua parte la conducerea treburilor publice, de a alege şi a fi  ales, precum şi de 
a avea acces la funcţii publice, inclusiv prin garantarea accesului la justiţie 
al celor care reclamă piedici în acest domeniu. Importanţa mecanismelor 
participatorii, stabilită transparent prin lege şi asigurate cu resurse, a fost 
dovedită şi în România cu ocazia referendumurilor şi alegerilor din ultimii 
ani, existând atât cercetări, cât şi sentinţe judiciare în acest sens.

Oricum, în viziunea Consiliului Drepturilor Omului participarea publică 
înseamnă dreptul de a fi  consultat în fi ecare fază a elaborării şi aplicării 
legilor, admiterea criticilor şi supunerea spre dezbatere a oricăror propuneri 
de perfecţionare a funcţionării tuturor autorităţilor publice; ea înseamnă, 
de asemenea, angajarea specifi că şi pe termen lung a dialogului privind 
elaborarea politicilor, strategiilor, programelor şi planurilor de acţiune 
în diferite contexte (economic, justiţie), presupune şi realizarea tuturor 
drepturilor omului (de exprimare, asociere, informare, educaţie şi acces 
liber la justiţie), care reprezintă premise ale creării mediului propice 
în acest sens. În privinţa provocărilor la adresa dreptului de participa la 
afaceri publice, Consiliul subliniază că restricţiile la adresa acestui drept 

1 Dragoș C. Dacian, Bogdan Neamţu, Roger E. Hamlin (editors), Law in action: case studies 
in good governance, Institute for Public Policy and Social Research, Michigan State University, 
2011, pp. 20-28.

2 Documentul A/HRC/30/26 al Sesiunii 30 a Consiliului ONU al Drepturilor Omului din 
sept-oct 2015.
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trebuie să fi e obiective, rezonabile, nediscriminatorii şi legale, necesare şi 
proporţionale, astfel încât esenţa sa să nu fi e afectată, iar limitările să fi e 
excepţia şi nu regula. Ca provocări generale sunt enumerate limitările aduse 
spaţiului democratic, declinul formelor tradiţionale de participare publică 
şi inegalităţile structurale, iar ca provocări specifi ce sunt evidenţiate cele 
referitoare la femei, minorităţi, persoane cu dizabilităţi, migranţi, refugiaţi, 
apatrizi, homosexuali.

Raportul prezentat Consiliului Drepturilor Omului subliniază în fi nal 
că practicile şi experienţele bune în asigurarea exercitării dreptului de 
participare a publicului la afaceri publice contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii practicilor administrative şi la restaurarea încrederii în administraţie. 
Alături de Ungaria, Bulgaria şi Lituania, ţară noastră este evidenţiată pentru 
adoptarea de legi ale participării publicului prin care se cere autorităţilor 
să se consulte cu toţi cei afectaţi de deciziile luate; în alte state (ca Belgia 
şi Finlanda) existând chiar norme constituţionale în acest sens. Dincolo 
de aceste fundamente legislative, exercitarea dreptului de participare 
al cetăţenilor la afaceri publice depinde de procedurile administrative, 
ca transparenţa şi accesul la informaţie, de implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale şi a mecanismelor consultative, de fi nanţare, precum 
şi de capacitatea funcţionarilor publici de a capta în mod real încrederea 
comunităţii sau de dreptul de acces real la servicii publice; alte forme de 
participare publică se referă la admiterea iniţiativelor cetăţeneşti, sistemele 
de rezolvare on-line a petiţiilor, majorităţile pentru referendum, utilizarea 
tehnologiilor noi în furnizarea serviciilor publice.

În ciuda importanţei deosebite ca drept esenţial al individului – dar 
și ca multiplicator al altor drepturi ale omului – dreptul de a participa 
la afacerile publice ale societăţii organizate continuă să se confrunte cu 
obstacole în realizarea sa deplină, fi e din pricina unor restricţii nerezonabile 
ori discriminatorii ale legilor, fie prin limitări ilegitime ale gestionării 
exercitării sale. Insufi cienta voinţă politică a guvernanţilor de a permite 
întreaga participare publică a indivizilor la treburile comunităţii, precum și 
măsurile administrative descurajează participarea publică, limitând astfel 
spaţiul democratic. Pentru ca aceasta (participarea) să fi e totală, se impune 
consacrarea tuturor drepturilor garantate, inclusiv pentru cei care nu sunt 
cetăţeni, şi doar astfel poate creşte încrederea în administraţia publică: dacă 
vor fi  revizuite în acest sens şi strategiile de întărire a educaţiei civice a 
demnitarilor, funcţionarilor şi tuturor membrilor comunităţilor.
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Statul de drept și calitatea reglementării

Emil BĂLAN
S.N.S.P.A.

Consideraţii privind democraţia și statul de drept

Ca modalitate de organizare și de conducere a societăţii, în care poporul 
deţine și exercită puterea, democraţia a cunoscut o evoluţie istorică însem-
nată, prezentând forme de manifestare diverse. Democraţia participativă, 
democraţia reprezentativă, democraţia constituţională, democraţia liberală 
ș.a. reprezintă concepte larg dezbătute de fi losofi e politică.

Printre caracteristicile fundamentale asociate democraţiei găsim 
relevate în doctrină, în mod constant: pluralismul, participarea, 
responsabilitatea, adoptarea deciziei prin votul majoritar.

Întrebări, discuţii, teorii despre natura și rolul statului pot fi  identifi cate 
încă din antichitate şi vor străbate veacurile până în epoca modernă.

În doctrină se subliniază că, fără a se confunda cu societatea, statul 
personifi că din punct de vedere juridic naţiunea și exercită suveranitatea 
deţinută de către popor.

Din punct de vedere structural, organizaţional, statul cuprinde o seamă de 
entităţi structurate într-un sistem, care are la bază legături / relaţii ierarhice 
sau de cooperare. Din perspectivă funcţională, statul este o autoritate, fi ind 
cel care exercită suveranitatea naţională în numele poporului, putând impune 
în mod legitim voinţa sa oricui, ca voinţă supremă.

Limitarea și controlul puterii politice exercitată în mod absolutist de 
anumite persoane a constituit o preocupare constantă a gândirii politico-
juridice din toate timpurile, cu un accent deosebit în perioada Evului Mediu 
și a revoluţiilor burgheze.

Conceptul statului de drept a apărut și s-a constituit ca o construcţie 
juridică menită să limiteze puterea politică prin supunerea acesteia unui 
sistem ierarhizat de norme juridice. Se operează astfel o disjuncţie între 
dominaţia prezumat arbitrară a oamenilor și aceea corectă și imparţială a legii.

Ideea necesităţii limitării puterii politice prin recunoașterea supremaţiei 
dreptului nu constituie nicidecum o descoperire a epocii moderne, noutatea 
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constând în aplicarea ei unor circumstanţe total diferite ale unui stat 
modern și găsirea soluţiilor adecvate pentru a o concretiza1.

Carl Schmitt considera că statul de drept nu coincide cu democraţia, 
democraţiile fi ind sortite pieirii și nefi ind capabile să concilieze dreptul 
cu politica. Statul de drept nu poate fi  în niciun fel separat de raporturile 
politice de forţă în care se manifestă2.

Posibilitatea exercitării abuzive a puterii într-o democraţie a fost 
remarcată în lucrările lor și de autori precum Alexis de Tocqueville și John 
Stuart Mill.

Elaborarea unei doctrine sistematice a statului de drept este legată de 
răspândirea treptată în sec. al XIX-lea a principiului democraţiei liberale, 
într-o Europă dominată de regimuri monarhice, în care șeful statului exercita 
o autoritate absolută. Doctrina monarhiei constituţionale statuează idea 
unei monarhii limitate printr-un act normativ cu valoare fundamentală, 
în care puterea legislativă este exercitată de o reprezentanţă naţională, iar 
drepturile și libertăţile individului sunt garantate.

„The challenge for a constitution is to produce an accommodation 
between restraing those in power and enabling governments as representing 
the whole community to the perform the roles effectively. Political thinkers 
over the centuries have worried about the corrupitibility of those in power”.3

Gândirea juridică germană conturează teoria statului de drept 
(Rechsstaat), iar mai apoi filosofia juridică anglo-saxonă introduce 
conceptual de „rule of law”.

Așa cum se subliniază în doctrina actuală „…conceptul de stat este 
legat, ca orice concept al gândirii politice și juridice, de constelaţia de 
circumstanţe istorice, sociale, politice și ideologice în care a apărut. Miza 
sa nu constă atât în elaborarea unor principii și soluţii constructive pentru 
edifi carea unei comunităţi politice noi și libere, cât mai ales în limitarea, 
restrângerea, redefi nirea sau chiar delegitimarea treptată a puterii unui stat 
preexistent constituit pe baza principiului monarhic, căruia i se opuneau 
clasele, constituind societatea civilă… Prin urmare, în Europa continentală și 
mai ales în Europa centrală, teoriile statului de drept vizau mai ales limitarea 
puterii în stat și mai puţin fundamentele legitimităţii și soluţiile funcţionării 
efi ciente a statului”4.

1 A se vedea și M. Bălan, Consideraţii privind evoluţia teoriei statului de drept, în Analele 
Știinţifi ce ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iași, Tomul LIII, Știinţe Juridice, 2007.

2 Carl Schmitt, Verfassungslehre, Duncker&Humblot, Ed. a IV-a, 1965, p. 123 și urm.
3 John Alder, Constitutional and administrative law, Palgrave Macmillan, 6th edition, 2007, 

p. 10.
4 Ibidem.
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Conceptul statului de drept nu trebuie fetișizat, acesta neînlocuind 
statul ca personificare juridică a naţiunii, care are ca scop și misiune 
fundamentală asigurarea interesului general. Desigur, în condiţii de acţiune 
și comportament compatibile cu standardele unui stat de drept.

Principii și standarde ale statului de drept

Conceptul statului de drept conturat în cadrul revoluţiilor occidentale 
din secolul XVII-XVIII îndreptate împotriva arbitrariului monarhic, a fost 
reactualizat în epoca modernă, în urma experienţelor totalitare din perioada 
comunistă.

Bazat în mare parte pe viziunea liberală asupra statului, conceptul 
statului de drept pornește de la premiza creerii unui climat în care individul 
să aibă posibilitatea să își ducă la îndeplinire, întemeiat pe reguli formale 
/ instituţionale propriile proiecţii și dorinţe asupra viitorului său, în funcţie 
de capacităţi și de resursele deţinute.

Doctrina majoritară contemporană, în urma unui proces de continuă 
evaluare, recunoaște drept trăsături caracteristice statului de drept următoarele:

– regim politic democratic. Statul recunoaște suveranitatea poporului 
care se poate exercita direct sau indirect, prin reprezentare.

Deciziile se iau prin vot, aplicându-se regula majorităţii.
Caracterul democratic al statului trebuie să asigure participarea 

cetăţenilor la conducerea treburilor publice prin mecanisme de consultare 
regulată și alegeri libere.

Pluralismul reprezintă o valoare fundamentală a democraţiei, ca și 
responsabilitatea pentru exercitarea actului de putere.

– recunoaște supremaţia dreptului – a Constituţiei, legilor, principiilor de 
drept, și încurajează comportamentul loial între puteri, instituţii și faţă de 
legea fundamentală.

Statul de drept circumscrie și limitează prin norme juridice prestabilite 
exerciţiul puterii publice. Statul trebuie să prezinte un sistem ierarhizat de 
norme juridice și să garanteze supremaţia legii fundamentale.

Prin conţinut și formă, manifestările juridice vor trebui să respecte 
cerinţele de calitate a reglementării. Astfel, normele juridice vor fi  clare, 
coerente, accesibile, predictibile.

Cei cărora li se adresează aceste norme juridice nu trebuie să întâmpine 
difi cultăţi de înţelegere, asimilare și de adaptare a conduitei lor la prescripţiile 
normelor, putând avea reprezentarea corectă a consecinţelor actelor lor.
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Totodată, sistemul de drept va trebui să se bucure de stabilitate, să fi e 
respectată securitatea raporturilor juridice și principiul așteptărilor legitime. 
Adagiul latin Tu patere legem quam ipse fecisti își dovedește actualitatea.

Abaterile de la calitatea reglementării pot genera difi cultăţi în practica 
executării legii, care vor spori numărul de litigii deduse justiţiei.

Comportamentul indus de sistemul normativ se impune a fi  unul care 
respectă loialitatea interinstituţională, ca și loialitatea faţă de constituţie 
și lege.

– este organizat și funcţionează pe baza principiului separaţiei și echilibrului 
puterilor, o separaţie suplă, care nu exclude colaborarea și controlul reciproc 
dintre acestea;

Puternica rezonanţă socială, politică, morală a teoriei separaţiei puterilor 
în stat a făcut ca aceasta să intre în conștiinţa popoarelor ca remediu 
fundamental în impunerea democraţiei și a libertăţii.

– consacră și garantează drepturile și libertăţile fundamentale cetăţenești, 
recunoscute într-o societate democratică;

Vocaţia omului de a benefi cia de drepturi și libertăţi fundamentale, 
ca posibilitate generală și abstractă trebuie să își găsească valorifi carea 
prin consacrarea normativă, juridică, în primul rând prin norme ale legii 
fundamentale.

– consacră și garantează funcţionarea unui control efi cace al legalităţii 
exercitării puterii printr-o justiţie independentă;

Prin mecanismele pe care și le constituie nu se permite deturnarea 
puterii de la misiunile de interes general, capturarea ei în slujba unor grupuri, 
elite și exercitarea netransparentă ori încurajarea corupţiei.

Printre criteriile instituite de Uniunea Europeană, prin Summit-ul de la 
Copenhaga, menite să orienteze statele candidate asupra reformelor care 
trebuie întrunite se numără și criteriul politic.

Acesta presupune existenţa unor instituţii stabile, care să garanteze 
democraţia, supremaţia legii, drepturile omului și protecţia minorităţilor. 
Acest criteriu a fost dezvoltat mai târziu, prin Tratatul de la Amsterdam, 
declarându-se ca „Uniunea este fondată în baza condiţiilor de libertate, 
democraţie, respectarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, 
supremaţiei legii, principii care sunt comune pentru toate statele membre.”

Statul de drept se înscrie, așadar, printre valorile fundamentale ale 
construcţiei europene, niciun stat membru neputând justifi ca încălcarea 
principiilor acestuia pe temeiul tradiţiilor ori al identităţii naţionale. 
Cooperarea loială, cu respectarea tuturor obligaţiilor care revin statelor 
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membre din Tratatele Uniunii Europene, impune identifi carea modalităţilor 
de aplicare deplină a cerinţelor statului de drept, de acesta depinzând 
creșterea gradului de încredere a cetăţenilor în Uniune.

Calitatea reglementării – în condiţiile statului de drept – 
implicaţii constituţionale și legale. Rolul jurisprudenţei

În România, supremaţia Constituţiei și a legilor a fost ridicată la rang de 
principiu constituţional, consacrat de art. 1 alin. 5 din Legea fundamentală, 
potrivit cu care: „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale și a 
legilor este obligatorie”.

A fost instituită astfel o obligaţie generală impusă tuturor subiectelor 
de drept, inclusiv Parlamentului, care trebuie să se asigure că activitatea 
de legiferare se realizează în limitele și în concordanţă cu Constituţia și, 
totodată, asigură calitatea reglementării.

Pentru a respecta legea, aceasta trebuie cunoscută și înţeleasă, iar 
pentru a fi  înţeleasă, trebuie să fi e sufi cient de precisă și previzibilă, așadar 
să ofere securitate juridică destinatarilor săi1.

Se observă conturarea, în strânsă legătură cu principiul general al 
legalităţii prevăzut de Constituţie, a unui alt principiu, cel al securităţii 
juridice, creaţie, în principal, a jurisprudenţei. Acesta de pe urmă constituie 
un principiu fundamental al statului de drept, stat care este apreciat și în 
funcţie de calitatea legilor sale.

Având o structură complexă, principiul securităţii juridice, exprimă, în 
esenţă, faptul că cetăţenii trebuie protejaţi „contra unui pericol care vine 
chiar din partea dreptului, contra unei insecurităţi pe care a creat-o dreptul 
sau pe care acesta riscă să o creeze”2.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a statuat că principiul 
securităţii juridice face parte din ordinea juridică comunitară și trebuie 
respectat atât de instituţiile europene, cât și de către statele membre, atunci 
când acestea își exercită prerogativele conferite de directivele europene.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat în 
jurisprudenţa sa importanţa principiului securităţii juridice ca fi ind specifi c 

1 A se vedea și I. Predescu, M. Safta, Principiul securităţii juridice, fundament al statului de 
drept. Repere jurisprudenţiale, în Buletinul Curţii Constituţionale a României, nr. 1 din 2009; 
www.ccr.ro

2 L. François, Le problème de la sécurité juridique, Ed. Jeune Barreau de Liège, 1993, p. 10.
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atât dreptului Convenţiei, cât și dreptului european1. În jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, acest principiu este consacrat în mod 
explicit, în legătură cu dreptul la un proces echitabil, în numeroase cauze 
împotriva României, cum ar fi  Brumărescu împotriva României2. Această 
instanţă a statuat că principiul securităţii raporturilor juridice, ca element 
fundamental al preeminenţei dreptului, impune ca soluţia dată în mod 
defi nitiv de către o instanţă unui litigiu să nu fi e repusă în discuţie.

Printre exigenţele principiului securităţii juridice sunt enumerate și unele 
referitoare la neretroactivitatea legii, accesibilitatea și predictibilitatea 
acesteia, asigurarea interpretării unitare3.

Accesibilitatea legii se referă la mai multe aspecte. Astfel, aducerea la 
cunoștinţă publică face parte din conţinutul principiului întrucât, efectele 
juridice ale legii sunt condiţionate de aceasta. În dreptul intern, regulile 
privind intrarea în vigoare a actelor normative sunt prevăzute de art. 78 din 
Constituţie, precum și de art. 11 din Legea 24 din 2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Tot astfel, Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în mod constant că, în general, 
principiul securităţii juridice interzice ca o măsură comunitară să producă 
efecte înainte de publicarea ei.

O altă semnifi caţie a noţiunii de accesibilitate, care poate fi  asociată 
previzibilităţii legii, se referă la modul de receptare a conţinutului actelor 
normative, de înţelegere a acestora de către corpul social. Norma juridică 
trebuie să fi e clară, inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie să 
fi e informaţi asupra consecinţelor actelor și faptelor lor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în jurisprudenţa sa că 
„nu poate fi  considerată lege decât o normă enunţată cu sufi cientă precizie 
pentru a permite individului să își regleze conduita. Individul trebuie să fi e în 
măsură să prevadă consecinţele care pot decurge dintr-un act determinat”; 
„o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu sufi cientă 
precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie poate 
apela la consultanţă de specialitate – să își corecteze conduita”; „în special, o 
normă este previzibilă atunci când oferă o anume garanţie contra atingerilor 
arbitrare ale puterii publice”4.

1 Corneliu Bârsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, 
Vol. I, Ed. All Beck, p. 472.

2 M. Of., Partea I, nr. 414 din 31.08.2000.
3 I. Predescu, M.Safta, op. cit.
4 The general principles of EU Law, Oxford EC Lawlibrary, p. 244.
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Principiul încrederii legitime impune ca legislaţia să fie clară și 
predictibilă, unitară și coerentă, limbajul folosit să nu dea naștere la echivoc 
sau să ducă la interpretări diferite. De asemenea, acest principiu impune 
limitarea posibilităţilor de modifi care a normelor juridice pentru a asigura 
stabilitatea regulilor instituite prin acestea.

Rigorile legiferării de calitate își găsesc expresia în normele de tehnică 
legislativă, care trebuie respectate de către legiuitorul român la elaborarea 
actelor normative: „textul legislativ trebuie să fi e formulat clar, fl uent și 
inteligibil, fără difi cultăţi sintactice și pasaje obscure sau echivoce” (art. 7 
alin. 4, L. 24 din 2000); „în cadrul soluţiilor legislative preconizate trebuie să 
se realizeze o confi gurare explicită a conceptelor și noţiunilor folosite în noua 
reglementare, care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel 
înţelegerea lor corectă și a se evita interpretările greșite” (art. 24); „actele 
normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specifi c normativ, 
concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc” (art. 34 alin. 1).

În considerarea aceluiași obiectiv privind calitatea reglementării, se 
impune fundamentarea soluţiilor legislative privind conţinutul actului 
normativ, pentru o cât mai mare stabilitate și efi cienţă legislativă. Legea 
nr. 24 din 2000 stabilește reguli privind integrarea armonioasă a proiectelor 
de acte normative în ansamblul legislaţiei, evitarea paralelismelor și 
asigurarea unicităţii reglementării.

Desigur, dezideratele enunţate anterior nu trebuie înţelese în mod 
absolut. De altfel, în materia clarităţii și previzibilităţii unui text de lege, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în mod constant, 
statuând că, din cauza principiului generalităţii legilor, conţinutul 
acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile tip de 
reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât 
la liste exhaustive. De asemenea, numeroase legi se folosesc de efi cacitatea 
formulelor mai mult sau mai puţin vagi pentru a evita o rigiditate excesivă 
și a se putea adapta la schimbările de situaţie (de pildă, Hotărârea din 
11.11.1996, pronunţată în cauza Cantoni împotriva Franţei, paragraful 31)1.

Din jurisprudenţa Curţii Constituţionale ne oprim asupra deciziei 
nr. 26 din 18.01.2012, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 116 din 
15.02.2012, prin care Curtea a constatat că sintagma „dar nu mai târziu de 
1 ianuarie 2012”, cuprinsă în art. 56 alin. (1), din Legea privind amplasarea 
și autorizarea mijloacelor de publicitate, este neconstituţională.

1 Curtea Constituţională a României – Decizia 628 din 08.10.2015, publicată în M. Of. al 
României, Partea I, nr. 863 din 19.11.2015.
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Principalele critici de neconstituţionalitate au vizat faptul că anumite 
articole din lege produc efecte în mod retroactiv, aplicându-se și actelor 
și faptelor juridice care au fost încheiate înainte de intrarea sa în vigoare, 
ceea ce contravine prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2). Principiul 
neretroactivităţii legii este un principiu fundamental pentru legiuitor, care 
nu poate legifera în mod contrar, decât în cazurile expres prevăzute de 
Constituţie. Curtea a constatat că dispoziţiile legii criticate ar trebui să se 
aplice inclusiv situaţiilor juridice ivite înainte de intrarea în vigoare a legii, 
aspect interzis de prevederile imperative ale Constituţiei.

Astfel, prin legea criticată, operatorilor de publicitate le-au fost impuse 
obligaţii noi referitoare la amplasarea mijloacelor de publicitate. Totodată, 
actul normativ criticat nu reglementează dispoziţii tranzitorii referitoare 
la termene adecvate pentru îndeplinirea noilor obligaţii. Prin aplicarea 
imediată a noului act normativ, operatorii de publicitate care, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare au obţinut eliberarea unei autorizaţii referitoare 
la amplasarea unui mijloc de publicitate și au încheiat contracte cu benefi ciarii 
mijloacelor de publicitate sunt puși în faţa unei situaţii normative noi, fi indu-le 
impuse condiţii și efecte pe care nu le-au avut și nici nu le-ar fi  putut avea în 
vedere la momentul încheierii contractelor. Regulile prevăzute de dispoziţiile 
legii noi, pentru a fi în acord cu Constituţia, ar trebui aplicate numai 
pentru viitor, răspunzând astfel exigenţelor constituţionale referitoare la 
neretroactivitatea legii și inclusiv exigenţelor statului de drept.

Reglementarea unui cadru coerent în orice domeniu, a apreciat Curtea, 
trebuie să ţină seama de exigenţele Legii fundamentale, legiuitorul având 
obligaţia de a legifera doar în cadrul și limitele stabilite de aceasta.

Existenţa unor soluţii legislative contradictorii și anularea unor 
dispoziţii de lege, prin intermediul altor prevederi cuprinse în același act 
normativ, conduce la încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice, 
ca urmare a lipsei de claritate și de previzibilitate a normei. Referitor la 
principiul stabilităţii / securităţii raporturilor juridice, prin Decizia nr. 404 
din 10.04.2008, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 347 din 
06.05.2008, Curtea a reţinut că, deși nu este în mod expres consacrat de 
Constituţia României, acest principiu se deduce atât din prevederile art. 1 
alin. (3), potrivit cărora România este stat de drept, democratic și social, 
cât și din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului și 
libertăţilor fundamentale, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa.

Deși normele de tehnică legislativă adoptate prin Legea nr. 24 din 2000 nu 
au valoare constituţională, Curtea a constatat că prin reglementarea acestora, 
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legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act 
normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, 
unifi carea și coordonarea legislaţiei, precum și conţinutul și forma juridică 
adecvate pentru fi ecare act normativ. Astfel, respectarea acestor norme 
concură la asigurarea unei legislaţii care promovează principiul securităţii 
raporturilor juridice, având claritatea și previzibilitatea necesară.

Din bogata jurisprudenţă a Curţii Constituţionale privind calitatea 
reglementării, ne oprim și la Decizia nr. 494 din 10.05.2012, publicată în 
M. Of. al României, Partea întâi din 19.06.2012.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia a 
susţinut, în esenţă, că prevederile art. 58 lit. a) din O.U.G. nr. 109 din 2005 
privind transporturile rutiere nu au un conţinut explicit, sunt ambigue și 
derutante, atât pentru parte, cât și pentru judecătorul chemat să analizeze 
o situaţie de fapt, raportată la această normă. Acest aspect poate conduce 
la paralelisme sau la aplicarea a două sancţiuni pentru aceeași faptă, mai 
ales că obligaţiile operatorilor de transport sunt cuprinse și în alte acte 
normative cu aceeași valoare juridică.

Totodată, autorul a susţinut că prevederile de lege criticate îngrădesc 
accesul direct la justiţie, întrucât, de vreme ce nu prevăd în ce constau 
obligaţiile a căror neîndeplinire este sancţionată, acestea nu permit 
formularea unor apărări și verifi carea legalităţii sancţiunii. Astfel, nu se poate 
respecta prezumţia de nevinovăţie și nu poate fi  evitat arbitrariul aplicării 
sancţiunii contravenţionale, încălcându-se dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că 
prevederile atacate califi că drept contravenţie neîndeplinirea obligaţiilor 
care revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier și operatorilor 
de activităţi conexe.

Curtea a constatat că descrierea faptei care constituie contravenţie 
nu se regăsește în conţinutul O.U.G. 109 din 2005, ci în cuprinsul art. 38 
lit. u) din Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor 
rutiere și a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Transporturilor nr. 1892 din 2006.

Curtea a mai reţinut că, potrivit art. 8 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 24 
din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, „textul legislativ trebuie să fi e formulat clar, fl uent și inteligibil, 
fără difi cultăţi sintactice și pasaje obscure sau echivoce”, iar, potrivit art. 36 
alin. (1) din aceeași lege, „actele normative trebuie redactate într-un limbaj 
și stil juridic specifi c normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă 
orice echivoc ...”.
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De asemenea, Curtea a reţinut că prevederile de lege criticate nu pot 
fi  considerate norme de trimitere nefi ind respectate regulile de tehnică 
legislativă, cuprinse în art. 50 alin. (1) teza întâi din Legea 24 din 2000, 
potrivit cărora, „în cazul în care o normă este complementară altei norme, 
pentru evitarea repetării în text a acelei norme se va face trimitere la 
articolul, respectiv la actul normativ care o conţine”. Dimpotrivă, observă 
Curtea, redactarea art. 58 lit. a) din O.U.G. 109 din 2005 are un caracter de 
maximă generalitate, care, într-o tehnică legislativă corectă ar fi  trebuit să 
fi gureze ca normă-cadru, detaliată subsecvent de toate celelalte prevederi 
care stabilesc contravenţiile și sancţiunile corespunzătoare.

Prin urmare, Curtea a constatat că stabilirea faptelor a căror săvârșire 
constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar la libera apreciere a 
agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi  stabilit criteriile și condiţiile 
necesare operaţiunii de constatare și sancţionare a contravenţiilor, în 
condiţiile în care obligaţiile ce trebuie a fi respectate de operatorii de 
transport se regăsesc în tot cuprinsul O.U.G. 109 din 2005. Totodată, în 
lipsa unei reprezentări clare a elementelor care constituie contravenţia, 
judecătorul însuși nu dispune de reperele necesare în aplicarea și 
interpretarea legii, cu prilejul soluţionării plângerii îndreptate împotriva 
procesului verbal de constatare și sancţionare a contravenţiei.

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că orice act 
normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea 
numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fi e 
sufi cient de precis și clar pentru a putea fi  aplicat. În același sens, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, să fi e accesibilă 
justiţiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea 
să satisfacă cerinţa de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu sufi cientă 
claritate întinderea și modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a 
autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, 
pentru a oferi persoanei o protecţie adecvată, împotriva arbitrariului. În plus, 
nu poate fi  considerată „lege” decât o normă enunţată cu sufi cientă precizie 
pentru a permite cetăţeanului să își adapteze conduita în funcţie de aceasta, 
apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el putând să fi e 
capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, 
consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă.

Pentru aceste considerente Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate 
a prevederilor art. 58 lit. a) din O.U.G. nr. 109 din 2005 privind transporturile 
rutiere, subliniind în considerentele deciziei obligaţia care revine legiuitorului 
ca, în reglementarea domeniului contravenţional, să adopte norme care să 
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întrunească criteriile de precizie, claritate și, implicit, previzibilitate, impuse de 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale și a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Cerinţele de calitate a reglementării sunt valabile nu numai pentru legi 
și ordonanţe, dar și pentru oricare altă categorie de acte normative, inclusiv 
actele administrative, așa cum rezultă din exigenţele bunei administrări. 
Astfel, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Secţia de contencios administrativ 
și fi scal, prin Decizia nr. 1622 din 27 martie 2014 a statuat:

„Actul administrativ, care nu îndeplinește condiţia de claritate în măsură 
să excludă interpretarea în sensul deturnării scopului prevederilor legale în 
aplicarea cărora a fost dat, este nelegal, fi ind emis cu exces de putere, în 
sensul art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554 din 2004”.

Rezultă, așadar, că legalitatea actului privește atât conţinutul, cât și forma 
acestuia, condiţiile de valabilitate impunând claritate, precizie, accesibilitate.

Concluzii

Existenţa competenţei de a reglementa, de a edicta norme generale și 
impersonale nu exclude alinierea la o seamă de exigenţe de raţionalitate și 
respect faţă de regulile democratice și drepturile omului, de bună guvernare.

O decizie a unei autorităţi publice nu poate fi  doar expresia aprecierii 
exclusive a acesteia, ci trebuie să se justifi ce obiectiv și raţional, în respectul 
standardelor statului de drept, al principiilor egalităţii cetăţenilor în faţa legii 
și a autorităţilor publice.

Normele juridice neclare, lacunare sau contradictorii aduc atingere 
democraţiei și statului de drept. Cetăţenii trebuie să fi e protejaţi, inclusiv 
de exerciţiul excesiv al puterii prin încălcarea principiului accesibilităţii 
normelor și al securităţii raporturilor juridice.

Constituţiile stabilesc repere fundamentale, dar nu pot fi  exhaustive în 
privinţa standardelor și principiilor de bună reglementare. Ar deveni astfel 
prea stufoase și sufocante, nefuncţionale!

Jurisprudenţa, inclusiv cea constituţională, în special prin considerentele 
hotărârilor pronunţate, poate constitui un reper, o sursă însemnată în 
descifrarea standardelor de calitate a reglementării.

Instaurarea unui climat de respectare a supremaţiei Constituţiei și a 
legalităţii se bazează pe un comportament loial valorilor legii fundamentale, 
care să impună demersuri normative ce asigură accesibilitatea, 
predictibilitatea, stabilitatea, încrederea legitimă.



48

PARTEA I: REFORME ŞI BUNĂ GUVERNARE

Reforma în domeniul reglementării 
la nivelul Uniunii Europene

Lect. univ. dr. Sorina ȘERBAN-BARBU
Facultatea de Drept și Știinţe Administrative

Universitatea din Pitești

Introducere

În ultimii zece ani, Uniunea Europeană a introdus mai multe instrumente 
care să asigure o bună reglementare și totodată procedurile necesare pentru 
aplicarea acesteia.

Prin recenta Comunicare a Comisiei Europene din 19.05.2015 „Legiferare 
mai bună pentru rezultate mai bune”1, se continuă aplicarea principiilor 
bunei reglementări care vor asigura benefi cii vizibile atât pentru cetăţeni, 
cât și pentru instituţii și societate. Această Comunicare apare ca urmare 
a progreselor înregistrate cu Programul privind o reglementare adecvată 
și funcţională (REFIT) și se propune o abordare bazată pe transparenţă și 
responsabilitate, care să ţină cont de punctele de vedere ale celor cărora li 
se adresează legislaţia.

Totodată, se constată existenţa unei nevoi pentru deschidere și 
transparenţă din partea instituţiilor Uniunii Europene și din partea statelor 
membre care trebuie să pună în aplicare aceste principii2.

Această abordare se aplică atât pentru legislaţia în vigoare, cât și pentru 
cea viitoare, deoarece este esenţială pentru dezvoltarea durabilă, pentru 
funcţionarea pieţei unice și pentru deblocarea investiţiilor necesare.

1. Principiile reformei în domeniul reglementării la nivelul 
Uniunii Europene

Promisiunea Comisiei Europene pentru o reglementare mai bună 
prin care să se obţină rezultate mai bune se va aplica întregii construcţii 

1 Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor din 19.05.2015 Legiferare mai bună pentru rezultate 
mai bune, COM(2015) 215 fi nal.

2 T. Christensen, P. Laegreid și L.R Wise, Transforming Administrative Policy, Public 
Administration, 2011, p. 156.
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legislative ţinându-se cont de progresele deja făcute prin Programul lansat 
în 20131.

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

Din octombrie 2013, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
au adoptat un număr important de propuneri de simplifi care și de reducere 
a sarcinilor: de exemplu, Directiva modificată privind recunoașterea 
califi cărilor profesionale va simplifi ca procedurile de recunoaștere și va 
facilita accesul la informaţii; noul cadru juridic pentru achiziţiile publice2 
conţine măsuri de simplifi care și de reducere a sarcinii administrative și 
promovează achiziţiile electronice.

Prin Comunicarea Comisiei Europene din 19.05.2015 „Legiferare mai 
bună pentru rezultate mai bune” este luată în considerare revizuirea periodică 
a politicilor Uniunii Europene și crearea unui context în care să se manifeste 
transparenţa și responsabilitatea cu privire la îndeplinirea obiectivelor, 
evidenţiindu-se aspectele care funcţionează și cele care necesită modifi cări.

Pentru realizarea acestor obiective, Comisia Europeană își propune să 
urmeze următoarele principii:

Principiul transparenţei și al deschiderii către consultări:

La toate nivelele – local, regional, naţional și la nivelul Uniunii Europene – 
cei afectaţi de legislaţie înţeleg cel mai bine impactul pe care aceasta 
îl va avea și pot pune la dispoziţie elementele care ar putea îmbunătăţi 
legislaţia. Astfel, Comisia Europeană își propune să acorde o atenţie 
sporită feedback-ului oferit de cetăţeni și de părţile interesate în cadrul 

1 REFIT include diverse acţiuni, cum ar fi  iniţiative pentru reducerea sarcinilor administrative, 
abrogarea legislaţiei caduce, evaluări și verifi cări ale adecvării, o mai bună punere în aplicare sau 
simplifi carea fi nanţării UE.

2 Noile directive privind achiziţiile publice au fost adoptate în februarie 2014 și vor intra 
în vigoare din aprilie 2016. Acestea încurajează utilizarea mai intensă a achiziţiilor electronice 
și introducerea de măsuri suplimentare de reducere a sarcinilor de reglementare și de 
simplifi care a accesului IMM-urilor, prin intermediul unor cerinţe mai puţin stricte privind 
furnizarea de documente autentice și promovarea achiziţiilor în loturi de dimensiuni mai mici.
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fi ecărei etape a acestui proces: de la prima idee, până la iniţiativa Comisiei; 
la adoptarea legislaţiei și evaluarea acesteia. După ce Comisia a adoptat 
o propunere, orice cetăţean sau parte interesată va avea la dispoziţie opt 
săptămâni pentru a transmite observaţii sau sugestii care vor sta la baza 
dezbaterii legislative în cadrul Parlamentului și al Consiliului. Această 
abordare transparentă se va aplica și în cazul legislaţiei secundare, sub formă 
de acte delegate și de punere în aplicare. Pentru prima dată, proiectele de 
măsuri care modifi că sau completează legislaţia existentă ori care stabilesc 
dispoziţii tehnice specifi ce vor fi  puse la dispoziţia publicului timp de patru 
săptămâni înainte de adoptare. În acest fel, părţile interesate vor putea 
prezenta observaţii înainte de adoptarea măsurilor respective de către 
Comisie sau de către experţii din statele membre.

Principiul revizuirii constante a legislaţiei existente:

Prin aplicarea acestui principiu se urmărește consolidarea continuă a 
Programului privind o reglementare adecvată și funcţională (REFIT), care 
evaluează legislaţia actuală a Uniunii Europene cu scopul de a-i spori 
efi cacitatea și efi cienţa. Astfel, se urmărește ca acest program să fi e mai 
bine direcţionat, analizând cele mai grave surse de inefi cienţă și de generare 
a unor sarcini inutile. De asemenea, vor fi  cuantifi cate, ori de câte ori este 
posibil, costurile și benefi ciile acţiunilor.

Prin Comunicarea „Legiferare mai bună pentru rezultate mai bune”, 
Comisia Europeană a anunţat intenţia de a asigura o abordare transparentă 
a implementării principiilor unei mai bune reglementări, iar aceasta implică 
și statele membre. Astfel, Comisia a creat o platformă permanentă și 
favorabilă incluziunii pentru dialogul cu părţile interesate și cu statele 
membre cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a legislaţiei UE.

Principiul îmbunătăţirii analizelor de impact și controlului calităţii:

Prin aplicarea acestui principiu, Comisia Europeană își consolidează 
abordarea în materie de evaluare a impactului și analiză, în vederea 
îmbunătăţirii informaţiilor care stau la baza tuturor propunerilor legislative. 
Încă din anul 2006, la nivelul Comisiei Europene funcţionează Comitetul 
de evaluare a impactului din cadrul Comisiei, iar acesta se dorește a fi  
transformat într-un comitet independent de control normativ. Acesta ar 
trebui să aibă un rol mai amplu cu privire la verifi carea calităţii evaluărilor 
de impact ale noilor propuneri, precum și la verifi cările caracterului adecvat 
și la evaluările legislaţiei existente. Totodată, se urmărește ca prin aplicarea 
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acestui principiu să se efectueze pe parcursul întregului proces legislativ 
evaluări de impact.

Principiul colaborării instituţiilor UE pentru o mai bună legiferare:

Acest principiu refl ectă faptul că o mai bună legiferare poate funcţiona 
numai dacă reprezintă un angajament comun al Comisiei, al Consiliului și 
al Parlamentului European. Astfel, noul proiect de Acord Inter-instituţional 
propune: un angajament comun faţă de programul REFIT; evaluarea 
impactului pe tot parcursul procesului legislativ; monitorizarea continuă a 
rezultatelor reglementărilor UE și evaluări mai aprofundate; coordonarea 
planifi cării anuale și multianuale, inclusiv consultarea cu privire la programul 
de lucru al Comisiei Europene; o mai mare transparenţă a negocierilor 
trilaterale, precum și eforturi comune de reducere a supra-reglementării 
nejustifi cate a legislaţiei UE de către statele membre.

În România, Prin Hotărârea nr. 79 din 2015 a Camerei Deputaţilor este 
aprobată opinia referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu: „Propunere de acord inter-instituţional privind o mai 
bună legiferare”1.

Astfel, prin această hotărâre este apreciată importanţa acordată bunei 
legiferări de către noua Comisie Europeană, iar aceasta reprezintă o primă 
garanţie a determinării Comisiei de a perfecţiona acest domeniu și de 
asemenea, este apreciat faptul că prin noua comunicare Comisia Europeană 
a stabilit un standard foarte ridicat de bună legiferare, cu angajamentul 
reînnoit de a consulta părţile interesate în mai multe moduri inovatoare, cu 
indicarea paşilor importanţi prin labirintul procedurii legislative ordinare, cu 
mai multe canale care pot fi  activate pentru a se asigura că fundamentarea 
cât mai bună a legislaţiei s-a realizat, cu măsuri dedicate fi nalizării ciclului 
de politici, prin reducerea neîncrederii în actele delegate, prin controlul 
adecvării (fi tness checks) şi evaluările ex-post.

Prin Hotărârea Camerei Deputaţilor se menţionează faptul că lipsa 
unei culturi a evaluării, la nivelul multor guverne naţionale ar putea reduce 
posibilitatea instituţiilor Uniunii Europene de a urmări întreg traseul 
normelor Uniunii, până la fazele de transpunere şi punere în aplicare, 
care sunt de competenţa autorităţilor naţionale sau locale. Se precizează 
intenţia Comisiei Europene de a-şi consolida capacitatea de supraveghere 
a măsurilor de transpunere, sporind obligaţiile statelor membre care vor 

1 Hotărârea nr. 79/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European şi Consiliu: Propunere de acord interinstituţional privind o mai 
bună legiferare - COM(2015) 216.
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trebui să prezinte documente explicative suplimentare privind strategia lor 
de transpunere, în plus faţă de simpla notifi care a transpunerii.

2. Importanţa Platformei REFIT pentru reforma în 
domeniul reglementării la nivelul Uniunii Europene

Prin înfi inţarea Platformei REFIT prin Decizia Comisiei Europene din 
data de 19.05.2015 privind înfi inţarea platformei REFIT se dorește reunirea 
experţilor la nivel înalt din mediul de afaceri, din societatea civilă, din 
rândul partenerilor sociali, din cadrul Comitetului Economic și Social și 
al Comitetului Regiunilor, precum și din statele membre. Rolul acestei 
platforme este de a colecta sugestii pentru reducerea sarcinii administrative 
și de reglementare și de a asista Comisia Europeană prin:

a)  colectarea sugestiilor din toate sursele disponibile în legătură cu 
reducerea sarcinii administrative și de reglementare, care rezultă din 
legislaţia unională sau din implementarea acesteia la nivelul statelor 
membre;

b)  evaluarea potenţialului acestor sugestii de a reduce sarcina 
administrativă și de reglementare fără a împiedica realizarea 
obiectivelor prevăzute de legislaţie;

c)  punerea la dispoziţia serviciilor din cadrul Comisiei Europene sau a 
statelor membre a sugestiilor importante;

d)  formularea către fi ecare persoană care face sugestii și punerea la 
dispoziţia publicului a observaţiilor și comentariilor primite de la 
serviciile Comisiei Europene sau de la statele membre.

Conform art. 4 al Deciziei Comisiei Europene din data de 19.05.2015 
privind înfi inţarea platformei REFIT, aceasta va fi  compusă din două grupuri: 
grupul guvernamental, din care vor face parte reprezentanţii statelor 
membre – fi ecare stat membru trebuind să desemneze un expert de rang 
înalt din propria administraţie publică – și grupul părţilor interesate, care va 
fi  compus din 20 de experţi, doi dintre ei reprezentând Comitetul European 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor, iar restul reprezentând mediul de 
afaceri, partenerii sociali și organizaţiile societăţii civile care au experienţă 
directă în aplicarea legislaţiei Uniunii Europene.

Rolul acestor grupuri este de a analiza sugestiile cu privire la 
reducerea sarcinilor administrative și de reglementare care rezultă atât 
din reglementările de la nivelul Uniunii, cât și din implementarea acestora 
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la nivelul statelor membre. Aceste sugestii analizate de cele două grupuri 
trebuie să fi e clare, rezonabile și să poată fi  probate1.

Comisia Europeană poate consulta Platforma cu privire la orice 
problemă ce privește programul său referitor la o mai bună legiferare și 
Programul REFIT. Totodată, Comisia poate solicita celor două grupuri 
informaţii și dovezi în contextul monitorizării implementării oricărei 
iniţiative, punându-se accent pe strângerea informaţiilor cu privire la 
impactul iniţiativelor.

Platforma REFIT va funcţiona într-un mod transparent, iar acest 
lucru implică publicarea pe un web site special creat a tuturor sugestiilor 
și comentariilor Comisiei și autorităţilor statelor membre ca urmare a 
sugestiilor de reducere a sarcinilor administrative și de reglementare.

Prin punerea în aplicare a acestor obiective, Comisia Europeană 
urmărește:

- Îmbunătăţirea legislaţiei UE în vigoare prin simplifi carea legislaţiei UE 
și reducerea sarcinilor administrative, respectiv continuarea acestui proces 
atât la nivelul UE cât şi la nivelul statelor membre; evaluarea benefi ciilor 
şi a costurilor legislaţiei existente, respectiv evaluarea ex-post a legislaţiei 
prin cooperarea cu statele membre în dezvoltarea acestei abordări; 
completarea evaluării actelor legislative individuale cu evaluări de politică 
mai cuprinzătoare, aşa numitele „verifi cări ale adecvării”;

- Asigurarea faptului că noua legislaţie este cea mai bună posibil prin 
instituirea la nivelul Comisiei a unui sistem de evaluare a impactului pentru 
a pregăti date concrete care să servească procesului de luare a deciziilor 
politice și pentru a asigura transparenţa în materie de benefi cii și costuri ale 
operaţiunilor de politică publică; planifi carea, într-o manieră transparentă, 
a activităţii de evaluare a impactului, astfel încât părţile interesate să se 
poată implica cât mai rapid posibil în proces;

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

1 Propunerile de modifi cări semnifi cative sau de dezvoltare a legislaţiei Uniunii ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare extinsă a efi cienţei, efi cacităţii, relevanţei, coerenţei și valorii adăugate, care 
să stabilească cerinţe de monitorizare, evaluare și raportare, precum și indicatori cuantifi cabili.
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- O legislaţie mai clară și mai accesibilă prin examinarea la nivelul 
Comisiei Europene a tuturor noilor propuneri legislative pentru a se asigura 
că drepturile și obligaţiile pe care acestea le creează sunt exprimate într-un 
limbaj simplu pentru a facilita punerea în aplicare a legislaţiei; continuarea 
codifi cării şi consolidării legislaţiei existente; reducerea în continuare a 
volumului legislaţiei, prin abrogarea dispoziţiilor caduce.

3. Reformele Comisiei Europene în domeniul reglementării 
pentru anul 20161

La 27 octombrie 2015, Comisia Europeană a adoptat programul său de 
lucru pentru anul 20162.

Astfel, angajamentul Comisiei pentru o mai bună legiferare pune în prim 
plan studierea dovezilor disponibile și garantarea faptului că, atunci când 
intervine, Uniunea Europeană procedează într-un mod care să aducă efectiv 
o schimbare pozitivă pe teren.

În anul 2016, 13 acţiuni REFIT vor contribui la iniţiative-cheie, cum ar 
fi  simplifi carea normelor pentru fi nanţarea din partea UE sau revizuirea 
legislaţiei privind fi scalitatea și energia. De asemenea, vor fi  lansate 27 de 
noi acţiuni REFIT, de exemplu pentru a evalua legislaţia maritimă, pentru a 
reduce sarcina administrativă aferentă achiziţiilor publice pentru IMM-uri, 
pentru a facilita respectarea cadrului legislativ oferit de REACH și pentru a se 
asigura că legislaţia din domeniul sănătăţii și al securităţii este funcţională 
și va fi  pusă în aplicare.

Pentru anul 2016, Comisia anunţă retragerea sau modifi carea a 20 de 
propuneri legislative pendinte care nu sunt în conformitate cu priorităţile 
politice ale Comisiei, care nu au șanse să fi e adoptate sau care au fost 
denaturate în cursul procesului legislativ și nu mai corespund obiectivelor 
lor iniţiale în materie de politici. Comisia Europeană și-a propus să realizeze 
acest lucru în termen de șase luni, până în luna aprilie 2016.

1 În fi ecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabilește lista acţiunilor pe care 
le va întreprinde în următoarele douăsprezece luni. Programul de lucru informează publicul și 
colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale Comisiei de a prezenta noi iniţiative, de a 
retrage propuneri pendinte și de a revizui legislaţia existentă a UE.

2 Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
European Economic și Social și Comitetul Regiunilor cu privire la Programul de lucru al 
Comisiei Europene pentru anul 2016 din 27.10.2015, COM(2015) 610 fi nal.
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Concluzii

Reformei pe care o întreprinde Comisia Europeană în domeniul 
reglementării i se acordă în mod justifi cat un loc central, deoarece generează 
valoare economică adăugată, astfel ducând la realizarea principalului 
obiectiv al Uniunii – acela de a contribui la bunăstarea economică şi socială 
a cetăţenilor, prin intermediul mijloacelor sale esenţiale: piaţa internă şi 
politicile comune aferente, care sunt masiv reglementate la nivelul Uniunii.

Putem observa valoarea şi performanţele pe care le aduce sistemul 
bunei legiferări al Uniunii Europene, ambiţia Comisiei Europene pentru 
perfecţionarea în continuare a acestui sistem şi dorinţa de a oferi benefi cii 
concrete şi durabile cetăţenilor, întreprinderilor şi societăţii în sens larg.

În prezent, Comisia Europeană a stabilit un standard foarte ridicat de 
bună legiferare, cu angajamentul reînnoit de a consulta părţile interesate în 
mai multe moduri inovatoare, cu indicarea paşilor de urmat prin labirintul 
procedurii legislative ordinare, prin reducerea neîncrederii în actele delegate, 
prin controlul adecvării şi evaluările ex-post.
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Simplitatea formei şi complexitatea 
conţinutului normativ al Constituţiei

Dr. Marius ANDREESCU

I. Principiile dreptului, posibilă soluţie la cerinţa simplităţii 
în sfera juridicului

Simplitatea este un concept care în mod constant se regăseşte în 
elaborările teoretice ale teologiei, dar şi în majoritatea doctrinelor fi lozofi ce, 
fi ind asociat ideii de unitate a raţiunii şi, în general, a existenţei. Înţelegerea 
conceptului de simplitate implică un raport comparativ cu accente 
contradictorii, deoarece simplitatea se opune diversităţii şi realităţilor 
compuse care nu stau sub o lege sau sub o ordine. Simplitatea nu exclude 
însă complexitatea conţinutului – fi e el raţional – al unei idei sau a unei 
realităţi obiective. În planul realităţii, conceptul de „persoană”, de exemplu, 
exprimă, în opinia noastră, coexistenţa dialectică dintre simplitatea formei 
şi adâncimea inepuizabilă a complexităţii conţinutului existenţial.

Considerăm ca fi ind semnifi cative în planul gândirii fi lozofi ce refl ecţiile 
marelui fi lozof român Constantin Noica: „Ritmul istoriei, în gândirea fi lozofi că. 
Simplitatea elementului presocratic (care dă compunerea lumii); simplitatea 
cunoaşterii de sine, cu Socrate; a Ideii, cu Platon; a formei, logice şi substanţiale, 
cu Aristotel; a subiectivităţii, cu creştinismul; a divinului, cu fi lozofi a medievală; 
a naturilor simple, cu Descartes; a percepţiei şi reprezentării, cu empiriştii;
a monadei, cu Leibniz; a conştiinţei transcedentale, cu Kant; a Eului, cu Fichte; 
a Spiritului, cu Hegel. Pulsaţiile istoriei”1.

În sensurile mai sus arătate, considerăm că simplitatea poate fi 
acceptată ca un concept fundamental al dreptului, mai ales în forma impusă 
de realităţile contemporane. În sfera juridicului, diversul, opus simplităţii, 
este format în mod deosebit din multitudinile reglementărilor normative, 
ce nu răspund unei idei unifi catoare menite să înlăture ceea ce este contrar 
simplităţii şi unităţii principiului care exprimă esenţa. Cerinţa simplităţii în 
sfera juridicului, în opinia noastră, este cel mai bine exprimată şi poate fi  
realizată prin principiile dreptului, deoarece forma lor normativă, simplă, 
păstrează în acelaşi timp complexitatea conţinutului.

În cele ce urmează, încercăm o succintă analiză a noţiunii de principiu 
în drept, asociat atât ideii de simplitate, cât şi ideii de complexitate a 

1 Constantin Noica, Carte de înţelepciune, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 71.
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conţinutului. Actul normativ care prin natura sa poate să evidenţieze 
cel mai bine această îmbinare între simplitatea formei şi complexitatea 
conţinutului, specifi că principiului în drept, este Constituţia. De aceea, vom 
particulariza analiza asupra principiilor dreptului cu referire la conţinutul 
normativ al Constituţiei.

În fi lozofi e şi, în general în ştiinţă, principiul are o valoare teoretică şi 
explicativă, deoarece este menit a sintetiza şi exprima bazele şi unitatea 
existenţei umane, a existenţei în general, şi a cunoaşterii în diversitatea 
lor de manifestare. Descoperirea şi afi rmarea principiilor în orice ştiinţă 
conferă certitudine cunoaşterii, atât prin exprimarea elementului prim, 
care există prin el însuşi, fără a avea nevoie de a fi  dedus sau demonstrat, 
cât şi prin realizarea coeziunii de sistem, fără de care cunoaşterea şi creaţia 
ştiinţifi că nu ar putea exista. Principiul are multiple semnifi caţii în fi lozofi e 
şi ştiinţă, dar pentru demersul nostru ştiinţifi c, reţinem pe acela de „element 
fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifi că, 
un sistem politic, juridic, o normă de conduită sau totalitatea legilor şi a 
noţiunilor de bază ale unei discipline”1. Locul comun al sensurilor termenului 
de principiu îl formează esenţa, o categorie importantă pentru fi lozofi e ca 
şi pentru drept.

O bună sistematizare a sensurilor pe care le are noţiunea de principiu 
este realizată într-o monografie2: „a) principiul întemeietor al unui 
domeniu al existenţei; b) ceea ce ar fi  ascuns cunoaşterii directe şi necesită 
prelucrări logico-epistemologice; c) concept logic ce ar permite cunoaşterea 
fenomenului particular”. Această sistematizare, aplicată la drept înseamnă: 
„a) discuţia referitoare la esenţa dreptului; b) dacă şi cum am cunoaşte 
esenţa; c) operativitatea aşezării în fenomenalitatea dreptului, corelată sau 
nu cu esenţa”3.

Nevoia spiritului de a urca până la principii este naturală şi deosebit de 
persistentă. Orice construcţie ştiinţifi că sau sistem normativ trebuie să se 
raporteze la principii care să le garanteze sau să le întemeieze.

Dreptul nu poate fi  în afara principiilor, deoarece presupune raportul 
deosebit de complex între esenţă şi fenomene, precum şi o dialectică 
specifi că fi ecăreia dintre cele două categorii în planul realităţii teoretice, 
normative dar şi sociale. Mircea Djuvara afi rma: „Toată ştiinţa dreptului 
nu consistă în realitate, pentru o cercetare serioasă şi metodică, decât în 

1 Dicţionar explicativ al limbii române, Ed. Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 
p. 744.

2 Gheorghe C. Mihai, Radu I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi fi lozofi a dreptului, 
Ed. All Beck, Bucureşti, 1997, p. 19.

3 Ibidem, p. 20.
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a degaja din multitudinea dispoziţiilor de lege esenţialul lor, adică tocmai 
aceste principii ultime de justiţie din care derivă toate celelalte dispoziţii. În 
felul acesta întreaga legislaţie devine de o mare claritate şi se prinde ceea 
ce se cheamă spiritul juridic. Numai astfel se face elaborarea ştiinţifi că a 
unei legi”1.

Sunt actuale cuvintele marelui fi lozof Kant pe care le propunem spre 
meditaţie oricărui legiuitor contemporan: „E veche dorinţa care, cine ştie 
când?, se va împlini odată: să se descopere o dată, în locul infi nitei varietăţi 
a legilor civile principiile lor, căci numai în acesta poate consta secretul de 
a simplifi ca, cum se spune, legislaţia”2.

În opinia noastră acesta este punctul de plecare pentru înţelegerea 
principiilor dreptului.

În literatura de specialitate, nu există o opinie unanimă cu privire la 
defi nirea şi semnifi caţiile principiilor dreptului3. Pot fi  identifi cate o serie de 
elemente comune pe care le subliniem mai jos:

–  Principiile de drept sunt idei generale, postulate călăuzitoare, 
prescripţii fundamentale sau fundamente ale sistemului de drept. 
Ele caracterizează întregul sistem al dreptului, constituind în acelaşi 
timp trăsături specifi ce ale unui tip de drept;

–  Principiile generale ale dreptului confi gurează structura şi dezvoltarea 
sistemului de drept, asigură unitatea, omogenitatea, echilibrul, 
coerenţa şi capacitatea dezvoltării acestuia;

– Autorii disting între principii fundamentale ale dreptului, ele 
caracterizând întregul sistem de drept şi care refl ectă ceea ce este 
esenţial în cadrul tipului de drept respectiv, şi principii valabile pentru 
anumite ramuri de drept sau instituţii juridice.

Una dintre marile probleme ale doctrinei juridice o reprezintă raportul 
dintre principiile dreptului, normele de drept şi valorile sociale. Opiniile 
exprimate nu sunt unitare, ele diferă în funcţie de concepţia juridică. 
Şcoala dreptului natural, raţionaliştii, filozofia kantiană şi hegeliană a 
dreptului admit existenţa unor principii în afara normelor pozitive şi 

1 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Ed. All 
Beck, Bucureşti, 1999, p. 265.

2 Kant, Critica Raţiunii Pure, Ed. Universul Enciclopedic Gold, Bucureşti, pp. 276-277.
3 A se vedea în acest sens: Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generală a 

dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1993, p. 30; Gheorghe Boboş, Teoria generală a statului şi dreptului, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 186; Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, 
Ed. Actami, Bucureşti, 1999, p. 112-114; Ion Craiovan, Tratat elementar de teorie generală a 
dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 209; Radu Motica, Gheorghe Mihai, Teoria generală 
a dreptului, Ed. Alma Mater, Timişoara, 1999, p. 75.



59

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

superioare acestora. Principiile dreptului se întemeiază pe raţiunea umană 
şi confi gurează valoric întreaga ordine juridică. Școala pozitivistă a dreptului, 
normativismul kelsian consideră în mod diferit că principiile sunt exprimate 
prin normele dreptului şi în consecinţă nu există principii de drept în afara 
sistemului de norme juridice. Eugeniu Speranţia stabilea o corespondenţă 
între drept şi principiile dreptului: „Dacă dreptul apare ca un total de norme 
sociale, obligatorii, unitatea acestei totalităţi este datorată consecvenţei 
tuturor normelor faţă de un număr minim de principii fundamentale, ele 
însele prezentând un maximum de afi nitate logică între ele”1. În legătură 
cu această problemă, în literatura de specialitate română s-a exprimat 
ideea că principiile de drept sunt prescripţii fundamentale ale tuturor 
normelor juridice2. Într-o altă opinie, se consideră că principiile de drept 
orientează elaborarea şi aplicarea normelor juridice, ele au forţa unor norme 
superioare, regăsite în textele actelor normative, dar pot fi  şi deduse din 
„valorile sociale permanente” atunci când nu sunt formulate expres prin 
normele dreptului pozitiv3.

Considerăm că principiile generale de drept se delimitează de normele 
pozitive ale dreptului, dar indiscutabil există o relaţie între cele două 
valori. De exemplu, egalitatea şi libertatea sau echitatea şi justiţia sunt 
fundamente valorice (valori) ale vieţii sociale. Ele trebuie să-şi găsească 
expresia juridică. În acest fel apar conceptele juridice care exprimă aceste 
valori, concepte care devin fundamente (principii) ale dreptului. Din aceste 
principii derivă apoi normele juridice. Spre deosebire de norme, principiile 
generale ale dreptului au valoare explicativă deoarece conţin temeiurile 
existenţei şi evoluţiei dreptului4.

Alături de alţi autori5 ne exprimăm opinia că normele juridice se 
raportează la principiile dreptului în două sensuri : normele conţin şi descriu 
cele mai multe din principii; principiile se realizează apoi prin aplicarea în 
practică a conduitei prescrise de norme. În raport cu principiile, normele 
juridice au valoare explicativă, teleologică mai restrânsă, scopul normelor 
fiind să conserve valorile sociale, nu să-şi explice raţiunea cauzală a 
existenţei lor. Principiile dreptului sunt expresia valorilor promovate şi 

1 Eugeniu Speranţia, Principii fundamentale de fi lozofi e juridică, Cluj, 1936, p. 8. A se vedea 
în acelaşi sens Nicolae Popa, op. cit., p. 114.

2 Nicolae Popa, op. cit., p. 114.
3 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, op. cit., p. 30.
4 Nicolae Popa, op. cit., p. 116-117.
5 Nicolae Popa, op. cit., pp. 116-117; Radu I. Motica, Gheorghe C. Mihai, Teoria generală a 

dreptului. Curs universitar, Ed. Alma Mater, Timişoara, 1999, p. 78.
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apărate de drept. Am putea spune că cele mai generale principii ale dreptului 
coincid cu valorile sociale promovate de drept.

Pot fi  identifi cate câteva trăsături mai importante ale principiilor dreptului:
A) Orice principiu de drept trebuie să fie de ordinul esenţei. El nu 

se poate identifica cu un caz concret sau cu o apreciere individuală a 
relaţiilor juridice. Principiul trebuie să reprezinte stabilitatea şi echilibrul 
raporturilor juridice, indiferent de varietatea reglementărilor normative 
sau ale aspectelor particulare specifi ce realităţii juridice. În consecinţă, 
principiul de drept trebuie să fi e opus aleatoriului şi să exprime necesitatea 
ca esenţă. Fiind de ordinul esenţei, principiile dreptului au caracter 
generalizator, atât pentru varietatea raporturilor juridice, cât şi pentru 
normele dreptului. Principiile dreptului sunt temei pentru toate celelalte 
reglementări normative, exprimând în acelaşi timp esenţialul şi generalul 
realităţii juridice.

Există mari principii ale dreptului care nu depind de consacrarea lor 
prin norme juridice, dar norma de drept le determină conţinutul concret, în 
raport cu timpul istoric de referinţă.

B) Principiile dreptului sunt consacrate şi recunoscute prin constituţii, 
legi, cutumă, jurisprudenţă, documente internaţionale sau formulate în 
doctrina juridică.

Cu toată varietatea modului de consacrare şi recunoaştere a principiilor 
dreptului, se desprinde necesitatea cel puţin a recunoaşterii lor pentru a 
putea fi  caracterizate şi aplicate în sistemul de drept. Această consacrare sau 
recunoaştere nu este sufi cient să fi e doctrinară, ci trebuie să se realizeze prin 
norme sau jurisprudenţă. Trebuie totuşi realizată o distincţie între consacrarea 
sau recunoaşterea principiilor dreptului, iar pe de altă parte, aplicarea lor.

C) Principiile de drept reprezintă valori pentru sistemul de drept, 
deoarece exprimă atât idealul juridic, cât şi cerinţe obiective ale societăţii, 
au un rol reglator pentru relaţiile sociale. În situaţia în care norma este 
neclară sau nu există, soluţionarea litigiilor se poate realiza direct în baza 
principiilor generale sau speciale ale dreptului. Ca ideal, ele reprezintă un 
temei coordonator pentru opera de legiferare.

Principiile dreptului, prin natura, generalitatea şi profunzimea lor, sunt 
teme de refl ecţie în primul rând pentru fi lozofi a dreptului. Numai după 
construcţia lor în sfera metafi zicii dreptului, aceste principii pot fi  transpuse 
în teoria generală a dreptului, pot fi  consacrate normativ şi aplicate în 
jurisprudenţă. Mai mult, există un cerc dialectic, deoarece „înţelesurile” 
principiilor dreptului, după consacrarea normativă şi elaborarea 
jurisprudenţială urmează a fi  elucidate tot în sfera fi lozofi ei dreptului.
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O asemenea constatare impune totuşi distincţia între ceea ce am putea 
numi: principii construite ale dreptului, iar pe de altă parte principii metafi zice 
ale dreptului. Distincţia pe care o propunem are ca temei fi lozofi c deosebirea 
dintre „construit” şi „dat” în drept.

Principiile construite ale dreptului sunt, prin natura lor, reguli juridice de 
maximă generalitate, elaborate de doctrina juridică sau de către legiuitor, în 
toate situaţiile consacrate explicit de normele dreptului. Aceste principii pot 
constitui structura internă a unui grup de raporturi juridice, a unei ramuri 
sau chiar a sistemului unitar al dreptului. Pot fi  identifi cate următoarele 
trăsături: 1) sunt elaborate în interiorul dreptului, fi ind de regulă, expresia 
manifestării de voinţă a legiuitorului, consacrată în norme de drept;
2) sunt exprimate întotdeauna explicit prin normele juridice; 3) opera de 
interpretare şi aplicare a dreptului este în măsură să descopere sensurile 
şi determinaţiile principiilor construite ale dreptului care, evident, nu 
pot depăşi limitele conceptuale ale acestora stabilite de norma juridică. 
În această categorie regăsim principii precum: publicitatea şedinţei de 
judecată, principiul contradictorialităţii, al supremaţiei legii şi Constituţiei, 
principiul neretroactivităţii legii etc.

Principiile metafi zice ale dreptului pot fi  considerate ca un „dat” faţă de 
realitatea juridică şi sunt prin natura lor exterioare dreptului. La originea lor 
nu au o elaborare juridică, normativă, respectiv jurisprudenţială. Ele sunt un 
„dat” transcendental şi nu transcendent al dreptului, prin urmare, nu sunt 
„dincolo” de sfera dreptului, dar sunt „altceva” în sistemul juridic. Altfel 
spus, reprezintă esenţa valorică a dreptului, fără de care această realitate 
construită nu ar putea avea dimensiune ontologică.

Nefi ind construite, ci reprezentând un „dat” transcendental, metafi zic 
al dreptului, nu este necesar să fi e exprimate explicit prin normele juridice. 
Principiile metafizice pot avea şi o existenţă implicită, descoperită sau 
valorifi cată în opera de interpretare a dreptului. Ca dat implicit şi totodată ca 
esenţă transcendentală a dreptului, aceste principii trebuie să se regăsească, 
până la urmă, în conţinutul oricărei norme juridice şi în orice act sau 
manifestare ce reprezintă, după caz, interpretarea ori aplicarea normei juridice. 
Trebuie subliniat că existenţa principiilor metafi zice fundamentează şi natura 
teleologică a dreptului, deoarece orice manifestare în sfera juridicului, pentru 
a fi  legitimă, trebuie să fi e adecvată unor astfel de principii.

În opinia noastră, principiile metafi zice ale dreptului sunt: principiul 
dreptăţii; principiul adevărului; principiul echităţii şi al justiţiei; principiul 
proporţionalităţii; principiul libertăţii. Într-un studiu viitor, vom expune pe 
larg considerentele ce ne îndreptăţesc să identifi căm principiile mai sus 
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menţionate ca având o valoare metafi zică şi transcedentală în raport cu 
realităţile juridice.

II. Principii și norme constituţionale

Normele constituţionale sunt prevederi care conţin formularea unor 
principii generale ale dreptului sau ale dreptului constituţional. Aceste 
norme consfi nţesc puterea statală, bazele şi organizarea puterii, defi nesc 
unele instituţii sau consacră principii aplicabile drepturilor fundamentale. În 
acest context subliniem faptul că reglementările constituţionale care conţin 
formularea unor principii ale dreptului nu pot fi  excluse din sfera noţiunii de 
normă juridică deoarece regăsim ansamblul trăsăturilor specifi ce acestora1.

Conformitatea întregului drept cu Legea fundamentală este o consecinţă 
importantă a supremaţiei Constituţiei, şi trebuie înţeleasă nu numai prin 
corespondenţa în conţinut şi formă a normelor inferioare ca forţă juridică 
cu cele constituţionale, dar şi prin necesitatea transpunerii regulilor şi 
principiilor constituţionale (în spiritul sau litera lor) în alte reglementări 
juridice.

Reţinem ca trăsătură importantă a normelor constituţionale, ce decurge 
din principiul supremaţiei legii fundamentale, posibilitatea şi chiar 
necesitatea de a fi  transpusă, concretizată prin reglementări normative, 
în celelalte ramuri ale sistemului unitar al dreptului. În raport cu acest 
element de specifi citate a normelor dreptului constituţional, este necesar 
pentru legiuitorul constituant de a stabili un conţinut sintetic, generalizator 
al conţinutului acestor norme şi nu unul analitic, procedural. În situaţia 
în care în conţinutul normativ al unei constituţii ar predomina caracterul 
descriptiv, procedural al normelor, acestea şi-ar pierde mult din fi nalitatea 
constituţionalismului, aceea de a fi un factor generalizator, de esenţă, 
pentru întreg sistemul de drept. Totodată, generalitatea formulării normei 
de drept constituţional, nu exclude claritatea şi precizia acesteia. Prin 
urmare, orice operă de codifi care în materia dreptului constituţional este 
difi cilă, deoarece trebuie să îmbine dialectic generalitatea specifi că unor 
norme ce cuprind principii ale dreptului, iar pe de altă parte claritatea şi 
precizia, acestea din urmă absolut necesare pentru a asigura corecta aplicare 
a lor şi a evita în acest fel arbitrariu sau posibilitatea afi rmării în numele 
unor valori constituţionale a intereselor politice partizane. În îndeplinirea 

1 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2004, vol. I, p. 20; Georges Burdeu, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
LGDJ, Paris, 1966, p. 71-90.
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acestei cerinţe, poate fi  verifi cată în practica de transpunere şi interpretare 
a normelor constituţionale întâlnită la toate autorităţile statului.

Una dintre problemele importante pentru elucidarea specificului 
normelor de drept constituţional vizează răspunsul la întrebarea dacă 
toate prevederile constituţionale conţin norme juridice. Consacrarea cu 
valoare de principiu a unor realităţi obiective precum cele economice, 
financiare sau sociale în cuprinsul legii fundamentale, prin procedurile 
expuse, nu lipsesc astfel de formulări de dimensiunea normativ juridică. 
Reglementările constituţionale care vizează sistemul economic, social sau 
fi nanciar sunt norme de drept constituţional cu valoare de principiu şi nu 
simple deziderate politice, deoarece reglementează conduita subiectelor 
de drept care iau parte la relaţiile sociale specifice. Totodată, normele 
constituţionale în discuţie stabilesc veritabile drepturi şi obligaţii juridice 
pentru subiectele de drept. De exemplu, obligaţia constituţională pentru 
legiuitorul derivat (Parlament sau Guvern) ca în procesul de legiferare să 
se conformeze acestor reglementări constituţionale, în caz contrar poate 
interveni sancţiunea neconstituţionalităţii actelor normative în cauză. 
Reţinem în concluzie că toate prevederile constituţionale conţin norme 
juridice, deoarece au trăsăturile esenţiale ale unei norme de drept: prescriu 
conduita subiectelor cărora li se adresează şi generează obligaţii juridice, 
iar nerespectarea unor astfel de obligaţii poate atrage sancţiuni juridice 
specifi ce dreptului constituţional.

Structura logico-formală a normei de drept constituţional trebuie să 
cuprindă toate cele trei elemente: ipoteză – dispoziţie – sancţiune. Trăsătura 
particulară a acestor norme constă în modul de exprimare al sancţiunii. 
Astfel, pentru mai multe dispoziţii poate fi  prezentă o singură sancţiune. 
Totodată există sancţiuni specifi ce în dreptul constituţional, de exemplu 
declararea ca neconstituţional a unui act normativ sau revocarea unui 
organ statal. Dat fi ind rolul structurant al normelor de drept constituţional 
pentru întreg sistemul de drept, aprecierea structurii logico-formală a 
normelor constituţionale trebuie făcută şi prin raportarea la alte categorii 
de reglementări juridice. Pentru reglementările de principiu sau de maximă 
generalitate cuprinse în legea fundamentală, unele sancţiuni se regăsesc în 
normele altor ramuri de drept (drept civil, drept penal, drept administrativ). 
În această privinţă, soluţia de principiu a fost corect menţionată în doctrină: 
„cred că pot fi  regăsite sancţiuni chiar în normele constituţionale pentru 
încălcarea oricărei dispoziţii, cu condiţia de a fi  identifi cată exact obligaţia 
sau îndrituirea, cu alte cuvinte conduita subiectelor de drept”1.

1  Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., p. 21.
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Un alt element de particularitate pentru principiile cu valoare normativă 
ale dreptului constituţional se referă la obiectul de reglementare. Fără a 
intra în amănunte, reţinem ideea cuprinsă în doctrina contemporană, 
potrivit căreia elementul comun şi propriu doar relaţiilor sociale care 
formează obiectul de reglementare al normelor dreptului constituţional 
este faptul că acestea apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării 
statale a puterii1.

Toate normele cuprinse în constituţie sunt norme de drept constituţional, 
şi totodată principii ale dreptului, chiar dacă unele dintre acestea 
reglementează şi relaţii sociale specifi ce altor ramuri de drept. Avem în 
vedere faptul că dreptul constituţional – în mod deosebit Constituţia – 
cuprinde norme cu valoare de principiu referitoare nu numai la organizarea 
şi funcţionarea autorităţilor statului, dar şi cu referire la sistemul social 
şi economic. În consecinţă, obiectul de reglementare al dreptului 
constituţional îl formează relaţiile sociale care apar în procesul instaurării, 
menţinerii şi exercitării statale a puterii, dar şi cele referitoare la bazele 
puterii şi bazele organizării puterii. Aceste categorii se referă la suveranitatea 
poporului, caracterele şi atributele statului, la teritoriu şi populaţie, inclusiv 
cele referitoare la trăsăturile fundamentale ale sistemului social economic.

Din punct de vedere tehnic, juridic, obiectul de reglementare al normelor 
cu valoare de principiu ale dreptului constituţional şi implicit al unei 
constituţii, poate fi  împărţit în două categorii de relaţii sociale: a) relaţii 
specifi ce de drept constituţional care se referă la organizarea şi exercitarea 
puterii statale şi care nu pot forma obiectul de reglementare pentru alte 
ramuri juridice; b) relaţii cu o dublă natură juridică, reglementate atât 
de normele dreptului constituţional, cât şi de normele altor ramuri ale 
dreptului.2 Existenţa unor astfel de relaţii juridice se justifi că, deoarece între 
ramurile dreptului nu există o demarcaţie rigidă. Trebuie să se aibă în vedere 
şi forţa juridică superioară a normelor dreptului constituţional, criteriul ce 
le diferenţiază de toate celelalte norme ale dreptului şi care le conferă o 
valoare structurantă pentru întreg sistemul de drept.

III. Conţinutul normativ al Constituţiei

Constituţia este o lege, dar în acelaşi timp prin forţa juridică şi 
conţinutul său se deosebeşte de toate celelalte legi. Totodată, supremaţia 

1 I. Muraru, E. S. Tănăsescu, op. cit., p. 14
2 A se vedea I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., p. 16-18; Gh. Iancu, op. cit., p. 12-15.
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legii fundamentale îi conferă acesteia calitatea de izvor formal principal 
pentru toate ramurile de drept.

La o analiză comparativă a reglementărilor cuprinse în constituţiile 
contemporane se constată că diversitatea istorică, politică, socială, 
naţională, culturală, religioasă etc. a statelor, nu are ca rezultat nemijlocit 
şi o diversitate a conţinutului normativ pentru legile fundamentale. 
Conţinutul constituţiilor statelor moderne prezintă multe asemănări şi 
uneori formulări aproape identice ale unora dintre instituţiile reglementate1. 
Această asemănare este determinată în principal de identitatea 
obiectului de reglementare a normelor constituţionale. De aceea, în 
multe cazuri literatura de specialitate identifi că conţinutul normativ al 
legii fundamentale prin enumerarea categoriilor de relaţii sociale care 
formează obiectul de reglementare al acestor norme. Se poate afi rma că 
în constituţiile contemporane în mod constant sunt reglementate aspecte 
precum: supremaţia naţională, caracterele şi atributele statului, valorile 
fundamentale şi trăsăturile istorice care defi nesc identitatea naţională, 
forma de guvernământ, structura de stat şi regimul politic, organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile organismelor de guvernare, principiul reprezentării, 
organizarea teritoriului, cetăţenia, drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale cetăţenilor, şi nu în ultimul rând principiile aplicabile organizării şi 
funcţionării sistemului economic, social şi fi nanciar al statului.

Totuşi, o astfel de enumerare nu corespunde pe deplin exigenţelor 
criteriilor ştiinţifi ce, care impun o formulare generală şi de esenţă a specifi cului 
conţinutului normativ al unei constituţii, care să poată justifi ca soluţiile 
concrete alese de puterea constituantă pentru conţinutul normativ al legii 
fundamentale. Conţinutul normativ trebuie să exprime în concret ceea ce 
este Constituţia, ca important act politic şi juridic, şi în acelaşi timp trebuie să 
corespundă poziţiei supraordonate a legii fundamentale în sistemul normativ.

Realitatea contemporană constituţională care subliniază şi diversitatea 
de conţinut normativ înlătură ideea unor standarde uniforme general 
valabile pentru constituţiile contemporane. În această privinţă este sufi cient 
să amintim că există în unele state şi constituţii ale căror prevederi sunt 
inspirate din percepte religioase. Diversitatea de conţinut normativ este 
consecinţa faptului că legea fundamentală a unui stat este determinată 
sub aspectul conţinutului de realităţile sociale, politice şi economice, de 
caracterele şi atributele statului respectiv exprimate istoric, şi în acelaşi 

1 A se vedea C. Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2008, p. 208-209.
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timp de voinţa legiuitorului constituant – în esenţă o voinţă politică, la un 
anumit moment istoric.

Alături de alţi autori, considerăm că defi niţia ştiinţifi că a Constituţiei 
este principalul criteriu pentru identifi carea conţinutului normativ. Un 
astfel de criteriu asigură generalitatea necesară pentru a da un caracter 
ştiinţifi c elaborărilor ştiinţifi ce în materie şi explică în acelaşi timp existenţa 
deosebirilor dintre legile fundamentale ale statelor contemporane.

Spaţiul alocat acestui studiu nu ne permite o analiză amplă a defi niţiilor 
propuse în literatura de specialitate. Pentru scopul acestui demers ştiinţifi c, 
reţinem esenţa oricărei încercări de a defi ni legea fundamentală şi anume: 
„Constituţia este aşezământul politic şi juridic fundamental al unui stat”1. 
În accepţie juridică, legea fundamentală este actul prin care se determină 
statutul puterii şi totodată ansamblul regulilor juridice, având ca obiect 
reglementarea instaurării exercitării şi menţinerii puterii, precum şi 
reglementarea bazelor puterii, a bazelor organizării puterii.

Concepţia juridică asupra Constituţiei se poate exprima în două sensuri 
diferite, respectiv în sens material şi în sens formal.

În accepţiune „materială”, Constituţia cuprinde ansamblul regulilor de 
drept, indiferent de natura şi forma lor, având ca obiect de reglementare 
organizarea şi funcţionarea puterii statale, raporturile dintre organele 
statului şi societate. Prin urmare, fac parte din corpul Constituţiei nu numai 
regulile constituţionale propriu-zise, dar şi norme cuprinse în legi ordinare 
şi acte normative ale puterii executive, dacă prin acestea se reglementează 
relaţii sociale specifice puterii statale. Într-o astfel de concepţie are 
preeminenţă obiectul de reglementare al normei constituţionale, iar nu 
forma de exprimare a acesteia. Teoria expusă mai sus a fost acceptată de 
Consiliul Constituţional al Franţei, care a elaborat conceptul de „bloc de 
constituţionalitate”.

În sens „formal”, Constituţia este ansamblul regulilor de drept, indiferent 
de obiectul lor de reglementare, elaborate într-o formă deosebită faţă de 
alte acte normative, de către un organ de stat anume constituit (adunarea 
constituantă), urmând o procedură specifi că, derogatorie de la procedura 
legislativă obişnuită. Acest mod de a defi ni Constituţia porneşte de la ideea 
corectă că o anumită „procedură” defi neşte o formă juridică sau o categorie 
normativă. Prin urmare, categoriile de acte normative pot fi  diferenţiate 
după procedurile de adoptare.

Analizate separat, accepţiunea formală şi respectiv materială nu pot 
fi  un criteriu sufi cient pentru identifi carea conţinutului normativ al legii 

1 I. Deleanu, op. cit., p. 88.
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fundamentale. Acceptarea criteriului formal are drept consecinţă faptul că 
legea fundamentală ar putea să reglementeze orice fel de relaţii sociale, 
indiferent de importanţa lor sau obiectul de reglementare1. Criteriul material 
este de asemenea unilateral, pentru că exclude elementele procedurale, 
necesare pentru o caracterizare ştiinţifi că a legii fundamentale.

Demersul ştiinţific privind identificarea conţinutului normativ al 
Constituţiei trebuie să aibă în vedere cumulat atât accepţiunea formală, cât 
şi materială, la care se mai adaugă şi dimensiunea politică de care am făcut 
vorbire mai sus. Prin urmare, considerăm că pot fi  identifi cate trei criterii în 
vederea stabilirii conţinutului normativ al unei constituţii:

Stabilirea conţinutului normativ al Constituţiei se realizează în funcţie de 
specifi cul, importanţa şi valoarea relaţiilor sociale reglementate. Ne raliem 
opiniei exprimate în literatura de specialitate potrivit căreia, spre deosebire 
de alte categorii de acte normative, normele cuprinse în Constituţie trebuie 
să reglementeze relaţii sociale fundamentale care sunt esenţiale pentru 
instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii, dar şi cele referitoare la bazele 
puterii, respectiv bazele organizării puterii. Normele constituţionale sunt 
totdeauna principii ale dreptului, având rol determinant în stabilirea şi 
funcţionarea organelor de guvernare şi în stabilirea formei statului, respectiv 
al caracterelor şi atributelor acestuia;

Este important a sublinia dinamismul constituţional. Legea fundamentală 
este un act dinamic, deschis şi într-un continuu proces de cristalizare. Starea 
de constituţionalitate se realizează printr-un proces continuu şi complex de 
interpretare şi aplicare a textelor cuprinse în corpul Constituţiei de către 
autorităţile statului. Un rol deosebit în acest amplu proces de interpretare 
şi realizare în concret a prevederilor constituţionale, revine justiţiei 
constituţionale. Activitatea de interpretare a textelor legii fundamentale 
este justificată, deoarece în conţinutul normativ al Constituţiei există 
categorii şi concepte a căror sferă nu poate fi definită de legiuitorul 
constituant. De altfel, normele constituţionale nu pot şi nu trebuie să 
ofere definiţii. De exemplu, şi în Constituţia României există astfel de 
concepte, defi nibile pe cale de interpretare şi care au format obiectul de 
analiză al Curţii Constituţionale: „spirit de toleranţă şi respect reciproc” 
(art. 29 alin. 3); „identitate” (art. 30 alin. 6); „viaţă particulară” (art. 30 
alin. 6); „principiile statului de drept” (art. 48 alin. 2); „utilitate publică” 
(art. 44 alin. 3); „proporţionalitate şi morală publică” (art. 53) sau „situaţii 
extraordinare” (art. 115 alin. 4). Interpretarea jurisprudenţială a textului 
constituţional poate să releve noi norme constituţionale. De exemplu, 

1 De exemplu Constituţia Elveţiei, prin art. 25 bis instituie reguli de tăiere a bovinelor.
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interpretarea jurisprudenţială a Curţii Constituţionale a evidenţiat un nou 
drept fundamental care nu are o formulare expresă în Constituţie, respectiv 
„dreptul la propria imagine”.

Conţinutul normativ al Constituţiei trebuie înţeles şi determinat şi 
cu luarea în considerare a criteriului teleologic evidenţiat în defi niţia mai 
sus exprimată, și anume rolul structurant al legii fundamentale pentru 
întreg sistemul social, politic şi statal, garant al drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale.

Remarcând o realitate politică şi juridică încă prezentă, G. Bourdeau 
sublinia: „Constituţia scrisă este opera teoreticienilor preocupaţi mai mult 
de eleganţa şi echilibrul juridic al mecanismului pe care îl construiesc, decât 
de efi cacitatea lui politică1”.

O astfel de constatare o considerăm valabilă şi pentru Constituţia, 
respectiv constituţionalismul românesc contemporan.

Justa determinare a conţinutului normativ al unei constituţii este 
exprimată de efi cacitatea politică şi juridică a acesteia. Legea fundamentală 
trebuie să realizeze echilibrul dinamic social, dar şi stabilitatea şi armonia 
instituţională, garantarea efi cientă a drepturilor fundamentale, în esenţă 
cerinţele unei reale democraţii constituţionale bazate pe valorile statului de 
drept, a echilibrului instituţional şi social şi a proporţionalităţii2.

Ion Deleanu remarca foarte bine că: „Succesul constituţiei şi al 
constituţionalismului este totdeauna politic în măsura în care el este 
rezultatul unei tranzacţii, al unei relaţii între ceea ce constituţia oferă în 
termen de formalizare, de obiectivare a problemelor politice şi ceea ce 
actorii politici cer sau caută la un moment dat pentru a atinge propriile 
lor obiective3.

1 G. Bordeau, Traite de science politique, LGDJ, 1969, p. 59.
2 Pentru dezvoltări privind aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii la 

organizarea statală a puterii a se vedea M. Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul 
constituţional, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 267-298.

3 I. Deleanu, op. cit., p. 89.



69

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Constituţionalitatea și legalitatea, 
trăsături defi nitorii ale statului de drept

Mariana Mihaela NEDELCU
Facultatea de Drept

Universitatea din București
fl orescu_25@yahoo.com

1. Introducere

O problemă dezbătută în doctrină privitor la ierarhia normativă 
a regulilor de drept se referă la „cine determină locul regulilor scrise în 
ierarhia normativă (şi implicit a sistemului de acte juridice prin care 
acţionează autorităţile publice n.n.)”1. Teza la care ne raliem este aceea 
potrivit căreia în cazul statelor care au o constituţie scrisă, după cum este 
şi cazul dreptului românesc, ierarhia actelor juridice normative este stabilit 
de Constituţie şi în subsidiar, raportat la criteriul autorităţilor de la care 
provin, de locul acestora stabilită tot prin Constituţie2. În cazul actelor 
juridice administrative forţa juridică a actului acestora se regăseşte în 
sistemul strict ierarhizat al administraţiei publice. Astfel s-a arătat3 că actele 
cu forţă juridică inferioară trebuie să se conformeze actelor cu forţă juridică 
superioară; actele inferioare pot fi  anulate, modifi cate sau suspendate prin 
actele cu forţă juridică superioară, fără a se putea emite, de regulă, acte în 
domeniul de competenţă al organului ierarhic inferior.

În concordanţă cu opinia mai sus menţionată, se poate conchide 
că într-un sistem al autorităţilor publice în care nu există raporturi de 
subordonare (administraţia publică locală), forţa juridică superioară a 
actelor administrative (hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene) impune 
doar conformitatea acestora cu actele administrative cu forţă juridică 
inferioară (dispoziţii ale primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean), 
iar nu şi anularea, modifi carea sau desfi inţarea acestora din urmă. Mai 
departe, având în vedere că legiuitorul a stabilit în general competenţa4 

1 A. R. Lazăr, Legalitatea actului administrativ, Editura All Beck, București, 2004, p. 52.
2 Ibidem.
3 A. Trăilescu, Unele consideraţii referitoare la raporturile dintre autorităţile administraţiei 

publice şi actele acestora, în Dreptul nr. 10-11/1995; A se vedea A. R. Lazăr, Legalitatea ...., 
op. cit., p. 53.

4 Competenţa înţeleasă ca „acea investire pe care trebuie să o aibă autorul de fapt 
al unui act administrativ, astfel încât aceasta să fi e şi autorul său de drept” O. Podaru, În 
căutarea autorului actului administrativ (I) – eseu asupra competenţei organelor administrative, 
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fi ecărei autorităţi publice, această competenţă legală poate fi  completată 
prin adăugarea unor atribuţii suplimentare prin acte normative numai dacă 
legea permite acest lucru în mod expres1. Cu privire la acest ultim aspect s-a 
subliniat importanţa practică a constatării, în sensul că actele administrative 
normative care ar stabili atribuţii în sarcina primarului ar fi  ilegale şi, prin 
urmare, primarul nu este ţinut să le respecte. În cazul unei eventuale acţiuni 
în contencios administrativ împotriva unui ipotetic refuz „nejustifi cat” de 
a soluţiona o cerere el poate ridica excepţia de nelegalitate a acestui act 
normativ2.

Legalitatea, ca o condiţie de valabilitate a actului administrativ este 
abordată în mod diferit în doctrina românească3. Potrivit unei metode de 
abordare, în viziunea reprezentanţilor Şcolii de Drept Clujene, legalitatea4 
este califi cată drept o condiţie de valabilitate a actelor administrative, 
alături de oportunitate5. Potrivit unor alţi autori, reprezentanţi ai Şcolii 

în Revista de Drept Public nr. 2 din 2008, p. 12, Pentru alte defi niţii a se vedea: T. Drăganu, 
Actele de drept administrativ, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1959, p. 108; R. N. Petrescu, Drept 
administrativ, vol. I, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 60.

1 Pentru exemplifi care a se vedea O. Podaru, În căutarea autorului ...., op. cit, p. 21: 
competenţa primarului stabilită prin art. 63 din Legea nr. 215 din 2001 (republicată) nu poate 
fi  completată prin acte normative de vreme ce art. 63 alin. 2 teza a II-a o spune fără echivoc: 
„....primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege”. În schimb, în ceea ce-l priveşte pe 
prefect, art. 24 alin. (2) din Legea nr. 340 din 2004 privind instituţia prefectului, stabileşte 
atribuţiile principale.

2 A se vedea O. Podaru, În căutarea autorului ...., op. cit., p. 21.
3 A se vedea cele două curente - Şcoala de la Cluj şi Şcoala de la Bucureşti, privitor 

la relaţia legalitate – oportunitate în lucrările autorilor: A. R. Lazăr, Legalitatea ..., op. cit., 
p. 162-168; D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. 2 Ediţia II, 2010, vol. II, 2004, p. 26; 
V. Vedinaş, Drept administrativ, Editura Universul Juridic, 2007, p. 86-86; A. Iorgovan, Tratat de 
drept administrativ, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, vol. II, p. 41-52. 

4 Legalitatea a fost defi nită în doctrină ca reprezentând conformitatea actului respectiv cu 
legea fundamentală, cu legile elaborate de Parlament, cu ordonanţele de Guvern şi cu toate 
celelalte acte normative care au o forţă juridică superioară. V. Vedinaş, Drept administrativ, 
op. cit., p. 86.

5 Oportunitatea actului administrativ, derivă din capacitatea pe care o are organul care 
emite actul de a alege, dintre mai multe soluţii posibile şi egale, în aceeaşi măsură, pe cea care 
corespunde cel mai bine interesului public care trebuie satisfăcut. Ea relevă astfel calitatea 
actului administrativ de a satisface atât rigorile stricte ale legii, cât şi o nevoie socială 
determinată, într-un timp şi loc date. Dacă legalitatea evocă faptul că actul corespunde literei 
legii, oportunitatea reprezintă conformitatea actului administrativ în mod prioritar cu spiritul 
legii, fără a se identifi ca cele două noţiuni. V. Vedinaş, Drept administrativ, op. cit., p. 86. 
I. Iovănaş, (Dreptul administrativ și elemente de știinţa administraţiei, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1977, p. 49) arăta că „prin oportunitate înţelegem realizarea sarcinilor 
şi atribuţiilor legale în termen optim, cu cheltuieli minime de resurse materiale şi spirituale dar 
cu efi cienţă cât mai mare, precum şi alegerea celor mai potrivite mijloace pentru realizarea 
scopului legii.”
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de Drept de la Bucureşti, legalitatea reprezintă corolarul condiţiilor de 
valabilitate iar oportunitatea o cerinţă (dimensiune) a legalităţii.

În fi nal, fără a considera necesar a ne pronunţa într-un sens sau altul, 
facem referire la opinia prof. Tudor Drăganu privitor la condiţiile de 
valabilitate a actelor administrative: „acestea nu sunt în realitate decât 
aspecte ale unei singure condiţii, care se exprimă în obligaţia ca aceste acte 
să fi e emise cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare”1.

Un aspect esenţial care trebuie precizat în cazul actelor administrative, 
deopotrivă incident şi în alte sisteme de drept, vizează forma ca element de 
valabilitate a acestor acte. Dacă în dreptul privat forma2 nu reprezintă decât 
în mod excepţional o condiţie de valabilitate a actului juridic civil, ca efect 
al principiului consensualismului,3 în dreptul public forma este esenţială, la 
care se adaugă o procedură riguroasă, a cărei nerespectare atrage sancţiuni 
privitor la acel act. În consecinţă, se poate concluziona că forma actului 
administrativ este dominată de principiul formalismului, care reprezintă 
trăsătură dominantă a dreptului public.

2. Aspecte teoretice

O confuzie care trebuie avută în vedere se referă la distincţia dintre 
formă şi procedură4. Prin formă trebuie avută în vedere totalitatea 
elementelor formale conţinute de un act administrativ privit ca instrument 
(adică înscrisul constatator sau suportul material care redă manifestarea 
de voinţă n.n.), iar prin procedură totalitatea elementelor formale pe care 
legea le prevede ca fi ind necesare pentru emiterea unui act administrativ, 
dar care sunt extrinseci instrumentului care conţine voinţa administraţiei.5

1 T. Drăganu, Actele de drept administrativ, op. cit., p. 107.
2 Forma actului juridic civil a fost menţionată ca: „acea condiţie a actului juridic, generală, 

extrinsecă, şi, după caz esenţială sau neesenţială, care se referă la modalitatea de exteriorizare 
a voinţei făcută cu intenţia de produce efecte juridice”. I. Dogaru, N. Popa, D. C. Dănişor, 
S. Cercel, Bazele dreptului civil, vol. I. Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 467, 
sau „acea condiţie care constă în modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă cu 
intenţia de a modifi ca ori stinge un raport juridic civil concret”. Gh. Beleiu, Drept civil român, 
ed. a X-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p. 179.

3 A se vedea I. Dogaru, N. Popa, D. C. Dănişor, S. Cercel, Bazele dreptului civil, vol. I. Teoria 
generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, op. cit., p. 467-473.

4 G. Dupuis, La presentation de l’acte adminstratif, în G. Dupois (coord), Sur la forme et la 
procedure de l’acte administratif, Economica, Paris, 1978, p. 9-10.

5 A se vedea O. Podaru, Actul administrativ – formă şi elemente de formă, în Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai nr. 2/2007, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 89. Ibidem, a se vedea 
nota 3 de la pagina 89 privitor la alte opinii în doctrină, cât şi criticile adusă acestora de către 
autorul ante-citat.



72

PARTEA I: REFORME ŞI BUNĂ GUVERNARE

În acest sens ne alăturăm opiniei că forma are ca scop delimitarea 
voinţei administraţiei, privită ca potenţial pericol pentru drepturile 
şi libertăţile administraţilor, alături de procedură. Cu puţine excepţii 
(ex. situaţia prevăzută de art. art. 38 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 2 din 2001 privind reglementarea contravenţiilor n.n.1), forma scrisă a 
actului este o condiţie, chiar a existenţei acestuia, în caz contrar nu se va 
putea proba existenţa faptei contravenţionale2. Aşadar, forma scrisă este 
mai mult decât o condiţie esenţială, este una existenţială. Structura actului 
este completată de semnătură, ambele formând un tot unitar: ca principiu, 
se poate vorbi de un veritabil act administrativ doar atunci când avem 
un înscris semnat. Acestei cerinţe se adaugă şi celelalte aspecte formale, 
esenţiale (contrasemnătura, motivarea ş.a.) ori neesenţiale (antetul, titlul, 
aspecte legate de înregistrarea actului etc.). Toate se aşează aşadar în ordinea 
importanţei lor, condiţionând existenţa sau efi cacitatea actului emis, ori 
doar efi cienţa activităţii administraţiei.

3. Cercetare știinţifi că

Doctrina franceză, unde principiul legalităţii este sinonim cu statul de 
drept3, face referire la dreptul de apreciere al administraţiei publice pentru 
a evoca acţiunea acesteia într-un cadru îngăduit de lege. Noţiunea de 
oportunitate este folosită pentru a evoca o acţiune de fapt a administraţiei 
publice, în situaţii excepţionale, acţiune necesară (deci oportună), dar 
contrară legii. În continuare, autorii tezei arată că scopul administraţiei 
publice –realizarea interesului public – este întotdeauna un element de 
legalitate, în timp ce mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte 
ce ţin de oportunitate4.

1 Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea 
contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator. Trebuie precizat că nu 
avertismentul (care este o sancţiune contravenţională), ci actul administrativ de aplicare a 
acestei sancţiuni reprezintă excepţia principiului formalismului: actul administrativ poate 
fi  emis şi oral, dar numai când legea prevede expres acest lucru. A se vedea în acest sens 
O. Podaru, Actul administrativ – formă şi elemente de formă, Editura 2007, în Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 91.

2 M. Ursuţa, Procedura contravenţională, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti 2009, p. 129. Lucrarea deja consacrată în materia pe care o tratează, 
o apreciem ca exhaustivă în abordarea procedurii contravenţionale în dreptul românesc. 

3 A. de Laubadere, J. C. Venezia, Y. Gaudement, Traite de Droit Administratif, Tome 1, 14 ed, 
L.G.D.J., Paris, 2001, p. 593. 

4 G. Vedel, P. Devolve, Droit administratif, P.U.F., 10 eme ed., Paris, 1988, p. 442, citat în 
A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, op. cit. , vol. II, 2005, p. 44.
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Literatura franceză de profi l distinge în identifi carea şi ierarhia surselor 
legalităţii între normele scrise care nu provin din cadrul administraţiei (cum 
sunt Constituţia, Convenţiile internaţionale, actele juridice ale Uniunii 
Europene, legile), practica judiciară şi principiile generale ale dreptului, 
normele ce provin din cadrul administraţiei însăşi1.

O veritabilă garanţie a legalităţii activităţii administraţiei publice 
franceze o conferă Consiliul de Stat (Conseil d`Etat), care a jucat un rol 
decisiv în limitarea puterilor executivului, mai ales prin utilizarea mijlocului 
procedural al recursului pentru exces de putere2. Analiza literaturii juridice 
române referitoare la Consiliul de Stat relevă o abordare comparativă şi 
sintetică a acestei prestigioase instituţii, care îşi asumă în activitatea sa 
o dublă funcţie: jurisdicţională şi consultativă. Consiliul este jurisdicţia 
administrativă supremă care anulează toate actele administraţiei emise 
prin încălcarea principiului legalităţii şi statuează privind responsabilitatea 
sa. Cetăţeanul este astfel protejat în mod efi cace împotriva exceselor puterii 
executive. Judecător al procedurilor rapide, în caz de urgenţă poate ordona 
toate măsurile necesare apărării unei libertăţi fundamentale la care o 
persoană juridică ar fi  adus o atingere. De asemenea, Consiliul de Stat poate 
cu uşurinţă să concureze Consiliul Constituţional pe propriul său domeniu. 
În esenţă, dreptul administrativ realizat de către Consiliul de Stat a servit 
ca referinţă acestuia din urmă3.

În Germania, ca stat federal, sursele legalităţii se găsesc în Constituţie4 
şi normele valabile la nivelul naţional, la care se adaugă regulile de drept 
comunitar, tratatele internaţionale, deciziile Tribunalului Constituţional 
Federal, principiile dreptului internaţional şi Constituţiile şi normele valabile 
al nivelul landurilor, precum şi norme ale autorităţilor locale.

Puterea discreţionară a administraţiei a fost analizată în doctrina germană 
cu referire la noţiunea de oportunitate. Profesorul Ernst Forsthoff arată5 că 

1 C. Debbasch, Institutiones et droit administratifs, 4eed., Presses Universitaires de France, 
1998, p. 334-351; A. van Lang, G. Gondouin, V. Inseguet – Brisset, Dictionnaire de Droit 
Administratif, op. cit., 1997, p. 173; J. Morand-Deviller, Cours de droit administratif, 5e ed., 
Montchrestien, E.J.A., 1997, p. 239. 

2 A. R. Lazăr, Legalitatea .... , op. cit., p. 52.
3 I. Alexandru, C. Gilia, I. V. Ivanoff, Sisteme politico - administrative europene, ed. a II-a, 

revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 261–262. A se vedea privitor la 
Consiliul de Stat A. Iorgovan, Tratat ..., op. cit., p. 44-45; I. Alexandru, Drept administrativ 
european, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 145-147.

4 Dreptul administrativ german este „o concretizare a dreptului constituţional” Fr. Werner, 
Verwaltungs recht als konkretisirtes Verfasungrecht, DVBI, 1959, p. 527, citat în A. R. Lazăr, 
Legalitatea ...., op. cit., p. 54.

5 E. Forsthoff, Traite de droit administratif allemand, traduit par A. Fromont, Etablissements 
Emilie Bruylant, Bruxells, 1969, p. 156, nota 191. A se vedea A. Iorgovan, Tratat ...., op. cit., p. 93.
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puterea discreţionară semnifi că ordinea juridică creată prin conformarea cu 
dreptul a tot ceea ce va fi  judecat oportun de către administraţie. Totodată, 
mai arată că în această abordare se dă administraţiei o anumită libertate prin 
care poate lua măsurile pe care le consideră oportune pentru îndeplinirea 
sarcinilor în vederea cărora acea putere i-a fost conferită1. Acelaşi autor 
defineşte noţiunea de „putere discreţionară” ca ordinea juridică creată 
prin conformarea cu dreptul a tot ceea ce va fi  judecat oportun de către 
administraţie, fapt care, în opinia noastră, atribuie legalităţii rolul principal în 
activitatea administraţiei publice germane, care „este obligată să acţioneze 
cu obiectivitate şi cu respectarea legii”2, principiu instituit de către Constituţie 
(art. 20 par. 3) şi celelalte legi (ca acte emise de Parlament)3.

4. Concluzii și implicaţii

Legea fundamentală reglementează principiul legalităţii ca unul din 
elementele esenţiale ale statului de drept și administraţiei sale, ce semnifi că, în 
fi nal, supunerea tuturor autorităţilor publice Constituţiei şi Legii, şi reprezintă o 
garanţie a persoanelor fi zice şi juridice din societatea civilă contra abuzurilor sau 
greşelilor rezultate în urma acţiunilor autorităţilor. În acest sens art. 1 alin. (5) 
din Constituţia României republicată statuează ca obligatorie respectarea 
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, iar la art.16 alin. (2) prevede în mod 
imperativ principiul potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege”.

Într-o formulare generică, la care achiesăm, s-a consacrat opinia 
conform căreia prin legalitatea activităţi autorităţilor statului se înţelege 
conformarea acestora cu legile adoptate de Parlament, precum şi cu acte 
normative care au o forţă juridică superioară4. Raţionamentul este pe 
deplin întemeiat faţă de litera şi spiritul Constituţiei, legislaţiei europene şi 
practica instanţelor de contencios administrativ care permit judecătorului – 
fie el perceput ca un reprezentant al unei instanţe judecătoreşti sau a 
unei autorităţi administrative cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea 
unui confl ict – de a analiza şi sancţiona eventualele abuzuri şi greşeli ale 
autorităţilor statului aşa cum se regăsesc în legea pe care se întemeiază 
actul juridic atacat.

1 Doctrina română critică teza autorului german faţă de faptul că „nu face distincţie între 
actele de guvernământ şi actele administrative discreţionare”. A se vedea A. Iorgovan, Tratat ...., 
op. cit., vol. II, p. 93.

2 A. R. Lazăr, Legalitatea ...., op. cit., p. 54.
3 Ibidem.
4 A. Iorgovan, Tratat .... op. cit., vol. II, p. 43.
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Reforma statului începe abia acum. Cum poate reuși?

Drd. Radu MAGDIN*

SNSPA

Reforma statului, sau mai precis modernizarea lui, începe abia acum, 
cu un „tipping point”, un punct de infl exiune, tragedia de la #Colectiv. De 
ce? Pentru că populaţia o percepe ca atare, ca o necesitate, ca un lucru 
fără de care chiar nu se mai poate. Am asistat la cel mai emoţional și mai 
motivaţional moment social și politic de la Revoluţie încoace. Zeci de mii de 
oameni au ieșit pe străzi pentru a protesta faţă de corupţie, incompetenţă, 
neglijenţă criminală. Reforma statului nu se poate face fără reforma clasei 
politice, și poate că optim este dacă vorbim de modernizarea statului și 
de modernizarea clasei politice, cuvântul reformă având conotaţii uneori 
dureroase și deci mai puţin acceptabile social (fostul președinte al României 
a folosit des sintagma „reforma statului” în context de austeritate, de tăieri 
de salarii, pensii, alocaţii).

Reforma – sau modernizarea statului – trebuie ambalată cum se cuvine, 
deoarece pentru a reuși trebuie cucerite „inimi și minţi”, în varii audienţe 
cheie: de la cea generală (cetăţenii, populaţia, „on-line-ul și off-line-ul”), la 
cele imediat implicate (cei din politică și administraţie, „sistemul”). Fără o 
campanie onestă și transparentă de efi cientizare a statului (deci în paralel 
a politicului și administrativului), este greu de crezut că vreo reformă va 
prinde rădăcini: ea va fi  cel mai probabil „întoarsă cu prima ocazie”.

Onestitatea și transparenţa sunt factori – cheie, deoarece la noi statul 
a fost demonizat, uneori pe nedrept; atât de mult și atât de des (mai orice 
este vina „statului”, „sistemului”, nimeni nu își asumă o responsabilitate 
individuală, cu rare excepţii), încât parcă nimănui nu îi „arde” să îi preia 
cauza. Pentru reformă, modernizarea statului, a sistemului politic și 
administrativ, este nevoie și de un „campion al statului”, individual sau 
colectiv, care să aducă argumente de bun simţ în combaterea miturilor 
care plutesc în aer. O reformă nu poate reuși dacă se face pur represiv, 
axat pe vinovăţii, pe arătat cu degetul: da, este necesară conștientizarea și 
identifi carea clară a problemelor (și da, a responsabilizării individuale, nu 
disipate), dar trebuie recunoscute și lucrurile bune care se fac, componentă 
fundamentală (recunoașterea) care la noi lipsește în comunicarea publică.

* Radu Magdin este analist și consultant, CEO al Smartlink Communications. Absolvent 
al Facultăţii de Drept a Universităţii din București, a lucrat în MAE, pentru Agerpres, apoi la 
Bruxelles la Parlamentul European, EurActiv și Google. 
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Cum poţi face reforma clasei politice și a sistemului administrativ, cele 
două mari roţi ale „statului”, dacă nu respecţi oamenii de bună credinţă 
care lucrează în „sistem”? Mă refer la cei care își fac treaba zilnic serios, fără 
să ia un ban în plus faţă de salariu, și care simt zilnic o apăsare la capitolul 
„respect pentru mine și meseria mea”. Sunt o majoritate tăcută și de bun 
simţ, de care nu vorbește nimeni: sunt colegi, părinţi ș.a.m.d.

În opinia noastră, o reformă cu cap a statului, a politicului și a 
administrativului, se face combinând o serie de direcţii, în același timp: 
cointeresând oamenii de bună credinţă din sistem și consultându-i cu 
privire la ce e bun de păstrat; aducând oameni noi – dar cu experienţă, 
nu doar „oameni noi, de dragul de a fi  noi”; stabilind niște reguli clare și 
perfecţionând oamenii prin training, pentru a conștientiza și a fi  pregătiţi 
să îmbrăţișeze schimbarea.

Par lucruri de bun simţ, dar de multe ori bunul simţ e ignorat în hei-
rup-ul generalizat și entuziast de reformă; reformele nefi ind făcute cu cap, 
ci doar de dragul de a fi  făcute – sau forţate de termene limită asumate 
extern – rezultatul este inevitabil eșecul sau semi-eșecul, din nou, neasumat.

Aici e momentul să ne întoarcem la cei trei V specifi ci leadershipului 
politic (voinţă, valori, viziune), deoarece acești trei V sunt indispensabili 
reușitei reformelor. Ai nevoie de voinţă pentru că este un proces cu 
obstacole; ai nevoie de valori – pentru a da o direcţie oamenilor și să îi 
inspiri; și ai nevoie de viziune, pentru ca oamenii să te respecte și proiectul să 
fi e credibil. Rezistenţa la reformă este naturală în orice sistem, dar reforma – 
sau, mai precis, modernizarea, adaptarea la noile nevoi ale societăţii – poate 
fi  făcută dacă aliniem:

Voinţa, în primul rând politică, dar sprijinită popular;
Valorile, comunicate de lideri credibili implicaţi în proces, pe parte 

politică și administrativă; și
Viziunea, comunicată, din nou, atât politic – ca linii mari – cât și 

administrativ – ca detaliu – deoarece este o așteptare nerealistă de la politic 
să știe totul în detaliu.

La fi nal, un punct important despre context: în momentul de faţă voinţa 
este ajutată de presiunea străzii, dar ea trebuie consolidată cu motivaţia 
liderilor; valorile sunt în schimbare, și în bine: începe să ne pese de valori, 
simţim că „așa nu se mai poate”; iar viziunea trebuie să fi e o combinaţie de 
competenţă și realism.

Viziunea nu poate fi  una copy-paste din Vest în Est, deoarece teoria 
formelor fără fond e de perpetuă actualitate: ceea ce putem face e să 
vedem unele bune practici externe și să le adaptăm situaţiei românești de 
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o manieră funcţională. România este gata pentru schimbare, iar liderii ei 
au nevoie de ajutor – atât pe fond, cât și la capitolul comunicare: oamenii 
competenţi din ţară și străinătate ar trebui să își ofere ajutorul, pentru că 
sistemul nu se poate schimba de la sine.

Comunicarea și strategia vor fi  aspecte-cheie în lunile și anii următori.
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Reforma instituţiilor statului prin cetăţeni. 
Dreptul de a participa la afacerile publice

Dr. Mihaela MUȘAN
Baroul Brașov

mihaelamusan@yahoo.com

Drepturile omului au fost defi nite ca acele prerogative legal conferite 
fi ecărui individ, în raporturile sale cu colectivitatea şi cu statul, ce dau 
expresie unor valori sociale fundamentale şi care au drept scop satisfacerea 
unor nevoi umane esenţiale şi a unor aspiraţii legitime, în contextul 
economico-social, politic, cultural şi istoric, ale unei anumite societăţi.

Una din definiţiile referitoare la drepturilor omului, cea utilizată în 
sistemul Naţiunilor Unite, a fost formulată de Louis Lenkin: „Drepturile 
omului sunt acele libertăţi, imunităţi şi benefi cii stabilite în conformitate 
cu valorile contemporane, pe care orice fi inţă umană este îndreptăţită să le 
pretindă de la societatea în care trăieşte”1.

Principalele acte internaţionale referitoare la drepturile omului cu 
caracter de universalitate au fost adoptate după cel de-al doilea război 
mondial sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceste acte stau la baza 
întregii construcţii juridice internaţionale referitoare la drepturile omului şi 
infl uenţează legislaţiile naţionale ale statelor în această materie, prevederile 
lor constituind standarde internaţionale ale drepturilor omului. În virtutea 
principiilor democraţiei, în aria de interes a instrumentelor juridice ce 
consfinţeau drepturile omului s-a aflat şi crearea unor mecanisme de 
participare la decizia publică, prin care cetăţenii să poată interveni în mod 
efi cient în afacerile publice.

Astfel, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului2, în art. 21, se 
stipulează că:

„1.  Orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor 
publice ale ţării sale, fi e direct, fi e prin intermediul unor reprezentanţi 
liber aleşi.

2.  Orice persoană are dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la 
funcţiile publice ale ţării sale.

1 Louis Lenkin, The Age of Rights, New York, Columbia University Press, 1990, p. 38.
2 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamată de Adunarea generală a 

Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948.
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3.  Voinţa poporului este baza puterii de stat, această voinţă trebuie să 
fi e exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc periodic, 
prin sufragiu universal egal şi prin vot secret sau după o procedură 
echivalentă care să asigure libertatea votului.”

Pactul internaţional relativ la drepturile civile și politice a statuat în 
art. 25 că „Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una dintre 
discriminările la care se referă art. 2 şi fără restricţii nerezonabile ... a) de 
a lua parte la conducerea treburilor publice, fi e direct, fi e prin intermediul 
unor reprezentanţi liber aleşi; b) de a alege şi de a fi  ales, în cadrul unor 
alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal şi egal şi cu scrutin secret, 
asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor; c) de a avea acces, în 
condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din ţara sa.”

Uniunea Europeană, deşi la început a avut ca prioritate obiectivele 
economice, a dobândit, începând cu Tratatul de la Maastricht (art. 8), 
noi valenţe sociale şi democratice, instituind cetăţenia europeană1, 
consolidată ulterior prin Carta drepturilor fundamentale2, care aduce 
importante precizări referitoare la drepturile care defi nesc această cetăţenie 
supranaţională. Printre drepturile cuprinse în Cartă se numără şi dreptul la 
o bună administrare, precizat în art. 41 alin. (1): 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”.

De asemenea, art. 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene stabileşte dreptul de acces la documentele instituţiilor, organelor, 
ofi ciilor şi agenţiilor Uniunii, pentru orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană 
fi zică sau juridică care are reşedinţa sau sediul într-un stat membru.

Tratatul de la Lisabona3 a subliniat importanţa implicării cetăţenilor în 
luarea deciziilor politice, promovând democraţia participativă prin oferirea 
de noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi instituţii, printre care 
se numără şi iniţiativa legislativă a cetăţenilor, ca modalitate de sesizare 
a Comisiei în vederea adoptării unor acte cu caracter juridic, fi ind extins 
totodată dreptul de acces la documentele Uniunii4.

Prin această măsură, un milion de cetăţeni europeni care își au reședinţa 
în cel puţin un sfert din statele membre ale UE pot invita Comisia Europeană 

1 Tratatul de la Maastricht (Tratatul privind Uniunea Europeană) semnat la 7 februarie 1992.
2 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la 7 februarie 2000.
3 Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
4 Gh. Iancu, Tipuri de referendumuri şi modele de proceduri referendare constituţionale şi 

legislative, Rev. Drepturile Omului nr. 2 din 2011, IRDO Bucureşti, p. 19.



80

PARTEA I: REFORME ŞI BUNĂ GUVERNARE

să prezinte o propunere pentru un act juridic pe care ei îl consideră 
necesar pentru punerea în aplicare a tratatelor UE. Iniţiativa cetăţenească 
europeană le acordă cetăţenilor UE un drept similar cu dreptul de iniţiativă 
al Parlamentului European și al Consiliului1.

De la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011, care stabilește 
proceduri și condiţii detaliate pentru iniţiativa cetăţenească, un număr 
considerabil de iniţiative legislative au fost înregistrate cu succes și înaintate 
Comisiei, printre acestea numărându-se şi iniţiativa denumită Right2Water, 
care susţine că dreptul la apă şi salubritate este un drept al omului, apa 
constituind un bun public, şi solicită Comisiei să legifereze în sensul 
asigurării accesului la apă potabilă fără restricţii şi să interzică liberalizarea 
serviciilor care asigură furnizarea apei pentru a proteja interesul public2.

Dreptul de iniţiativă legislativă a cetăţenilor este prevăzut de art. 11 alin. (4) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); alte prevederi importante 
legate de participarea cetăţenilor la afacerile publice se regăsesc în articolul 24 
alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi 
articolul 197a din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

În legislaţia românească au fost incluse prevederi referitoare la dreptul 
de a participa la afacerile publice imediat după 1990, începând cu textul 
constituţional. Astfel, în Constituţia României din 1991, în art. 68 alin. (1) 
s-a stipulat faptul că „şedinţele celor două Camere sunt publice”. Fără a 
constitui un mod de implicare a cetăţeanului în luarea deciziilor publice, 
această măsură constituţională asigură, cel puţin teoretic, posibilitatea de 
a urmări dezbaterile pe subiecte de interes public.

Publicitatea şedinţelor organismelor decizionale este asigurată şi la nivel 
local, conform Legii nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală, 
care prevede în art. 42: „Şedinţele consiliului local sunt publice”.

O altă dimensiune importantă a implicării cetăţeanului în decizia publică 
este iniţiativa legislativă, prevăzută în legea fundamentală prin articolul 74 
alin. (1): Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, 
senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de 
vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să 
provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fi ecare din aceste 
judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fi e înregistrate cel puţin 
5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative”.

1 C. Călinoiu, Tratatul de la Lisabona. Un important succes al politicii de negocieri, Revista 
de Drept Public nr. 4 din 2007, Ed. C. H. Beck, p. 157.

2 www.right2water.eu 
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Cetăţenii au dreptul de a iniţia revizuirea Constituţiei, în condiţiile art. 150: 
„(1) Revizuirea Constituţiei poate fi  iniţiată de Preşedintele României la 
propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor 
sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept 
de vot. (2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină 
din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fi ecare din aceste judeţe 
sau în municipiul Bucureşti trebuie să fi e înregistrate cel puţin 20.000 de 
semnături în sprijinul acestei iniţiative.”

Paşii pe care trebuie să-i urmeze o iniţiativă legislativă cetăţenească 
pentru a ajunge în Parlament sunt cuprinşi în Legea nr. 189 din 1999 – legea 
iniţiativei legislative.

Trebuie menţionat faptul că iniţiativa cetăţenească nu poate viza probleme 
fi scale, probleme cu caracter internaţional sau propuneri de amnistie şi graţiere, 
acestea prezentând un grad de interes general ridicat, existând riscul ca, fără 
această limitare, ordinea juridică naţională să fie influenţată de interese 
particulare care ar împiedica realizarea interesului public.

O altă limită impusă dreptului cetăţenilor de a formula propuneri 
legislative a fost evidenţiată în doctrină ca fi ind imposibilitatea de a abroga 
o lege din iniţiativă cetăţenească: „comunitatea de cetăţeni are libertatea de 
a supune Camerelor o iniţiativă, dar este lipsită de posibilitatea de a provoca 
o consultare sub forma veto-ului popular”1.

Procedura iniţierii unui proiect legislativ de către cetăţeni, aşa cum este 
consemnată în Legea nr. 189 din 1999, a fost supusă unor critici ce vizează, 
în principal, modul de strângere a semnăturilor necesare iniţierii unui proiect 
legislativ, dar şi barierele impuse de procedura în faţa Curţii Constituţionale, 
care trebuie să valideze proiectul de lege iniţiat de cetăţeni înainte de a fi  
prezentat Parlamentului.

Ulterior, a fost adoptată şi Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la 
informaţia de interes public, lege care a apărut pentru a acoperi necesitatea 
creşterii transparenţei instituţiilor publice şi a controlului exercitat de către 
cetăţeni asupra instituţiilor.

Prin această lege se stabilesc categoriile de informaţii care trebuie 
furnizate publicului precum şi sfera autorităţilor şi instituţiilor publice 
obligate să furnizeze publicului informaţii.

1 R. Carp, Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţenie în România, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 253.
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Concluzii

De-a lungul istoriei, statele democratice au manifestat o preocupare 
constantă pentru a oferi cetăţenilor posibilitatea de a participa activ la 
decizia publică, instituind astfel principiul democraţiei participative.

În virtutea dreptului de a participa la afacerile publice, orice cetăţean 
are posibilitatea de a contribui la apărarea principiilor statului de drept 
şi de a interveni în mod efi cient pentru remedierea carenţelor legislative 
şi instituţionale. Cadrul legislativ şi organizaţional pentru participarea la 
decizia publică este conturat atât prin coordonate europene, cât şi prin 
repere naţionale, oferind posibilităţi reale de implicare a cetăţenilor în 
afacerile publice, dar prezentând, totodată, imperfecţiuni menite să 
îngreuneze implicarea cetăţenilor în afacerile publice.

Deşi participarea cetăţenilor la decizia publică este destul de amănunţit 
reglementată, este unanim acceptat faptul că ea reprezintă un fenomen 
izolat în România, atât din cauza procedurilor încă greoaie care trebuie 
urmate în cazul iniţiativelor cetăţeneşti, cât şi din cauza insuficientei 
popularizări a drepturilor cetăţenilor de a participa la afacerile publice.
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Câteva consideraţii relative la dispoziţiile art. 115 
din Constituţie, din perspectiva viitoarei revizuiri 

a legii fundamentale

Prof. univ. dr. Mircea Ştefan MINEA
Judecător – Curtea Constituţională a României

O butadă pe care am găsit-o într-un număr recent al revistei „Dilema 
Veche”, într-un articol intitulat „Antropologie narativă”, semnat de către 
domnul profesor Vintilă Mihăilescu, preciza:

„Dacă, în mod tradiţional, tinerele generaţii porneau în viaţă de la căutarea 
unor experienţe cu rost, acum ele încep, mult mai târziu, să caute un rost în 
experienţele deja acumulate”.

De aceea, încercând să găsesc un rost experienţei deja acumulate la 
Curtea Constituţională, voi semnala câteva neajunsuri – (greu de denumit 
generic şi în acelaşi timp mai exact!) ale unor prevederi constituţionale 
aparent fără cusur!

Articolul 115 din Constituţie – privind delegarea legislativă – statuează 
regulile cuprinzând limitele în care Guvernului i se permite să legifereze. 
Fiecare din cele opt alineate ale textului constituţional menţionat au 
ridicat anumite probleme, unele clarifi cate de Curtea Constituţională şi 
explicate în jurisprudenţa sa, iar altele continuă să fi e insufi cient de precise 
sau nerespectate în litera şi spiritul lor. Doctrina, la rândul ei, a consacrat 
spaţii ample atât dispoziţiilor menţionate ale legii fundamentale, cât şi 
jurisprudenţei Curţii Constituţionale create în materie.

Curtea Constituţională a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 115 din 
Constituţie, „Guvernul are o competenţă normativă derivată fi e dintr-o 
lege de abilitare, fi e din însăși Constituţie, cu un caracter special și limitat, 
specifi c unei competenţe de atribuire. Exercitarea acestei competenţe se 
include tot în sfera puterii executive și constă în posibilitatea de a emite 
două categorii de acte normative: ordonanţe simple și ordonanţe de 
urgenţă”.

Articolul 115 din Constituţie consacră trei alineate ordonanţelor simple, 
trei alineate ordonanţelor de urgenţă, alineatele fi nale conţinând dispoziţii 
comune referitoare la ambele categorii de ordonanţe. Grupând normele 
constituţionale după criteriul indicat, vom încerca să evidenţiem unele 
„fi suri” ale textelor legale, sugerând pe alocuri posibile remedii care, poate, 
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vor constitui puncte de refl ecţie pentru cei chemaţi să „îmbunătăţească” 
legea noastră fundamentală.

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului 
pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până 
la care se pot emite ordonanţe.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării 
Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului 
de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

Iată o primă întrebare: ce se întâmplă dacă prin legea de abilitare a 
Guvernului pentru a emite ordonanţe Parlamentul indică și domenii 
rezervate legilor organice şi Executivul „profi tă” de situaţie? Răspunderea 
revine Parlamentului, Guvernului, sau ambelor instituţii?

Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra unei excepţii de 
neconstituţionalitate ale cărei critici extrinseci vizau O.G. nr. 12 din 2014 
pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 11 din 1991 privind combaterea 
concurenţei neloiale şi a altor acte normative în domeniul protecţiei 
concurenţei, prin care au fost aduse modifi cări şi Legii concurenţei nr. 21 
din 1996. Legea nr. 11 din 1991 – lege preconstituţională – a fost modifi cată 
de mai multe ori prin legi având natură organică, iar Legea nr. 21 din 
1996 a fost adoptată ca lege organică. Având în vedere jurisprudenţa sa 
majoritară, Curtea Constituţională a respins criticile extrinseci cu motivarea 
că modifi cările aduse celor două legi prin ordonanţa criticată au vizat norme 
juridice având natura legii ordinare.

O a doua posibilă întrebare: cât timp produce efecte juridice ordonanţa 
Guvernului, dacă prin legea de abilitare s-a dispus supunerea ei aprobării 
Parlamentului, iar forul legislativ nu o adoptă?

Răspunsul ni-l dă chiar textul constituţional: nerespectarea termenului 
atrage încetarea efectelor ordonanţei. Dar ce se întâmplă atunci când 
Guvernul a depus în termen ordonanţa la Parlament, iar acesta nu o ia 
în dezbatere spre a o aproba mai mult timp? În practică întâlnim adesea 
asemenea situaţii. De pildă, O.G. nr. 12 din 2014, adoptată în temeiul Legii 
de abilitare nr. 119 din 2014, a fost aprobată abia la data de 25 mai 2015, 
prin Legea nr. 117 din 2015. Chiar dacă Guvernul a depus ordonanţa în 
termen la Parlament (cel târziu în preziua reluării lucrărilor în noua sesiune 
parlamentară), până când Parlamentul nu o sancţionează, pe perioada de 
timp de la intrarea ei în vigoare și până la aprobarea de către Parlament 
ordonanţa produce efecte juridice ca act de sine stătător. 
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În doctrină s-a arătat că, atunci când prin legea de abilitare nu se cere 
Guvernului să supună spre aprobare ordonanţele adoptate în condiţiile 
art. 115 alin. (1) şi (2) din Constituţie, actele normative ale executivului 
îşi produc efectele ca acte juridice de sine stătătoare, dar – de regulă – 
asemenea ordonanţe au caracterului unor acte normative subsidiare de 
aplicare a legii pe temeiul căreia urmează a fi  emise.

(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii 
extraordinare a căror reglementare nu poate fi  amânată, având obligaţia de 
a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Şi în această materie Curtea Constituţională – deşi a interpretat în 
linii destul de clare ce înseamnă urgenţă şi situaţii extraordinare – prin 
jurisprudenţa sa a relativizat regulile pe care le stabilise iniţial.

Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la 
art. 115, alin.(4) din Constituţie, Guvernul poate adopta ordonanţe de 
urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod cumulativ: existenţa 
unei situaţii extraordinare; reglementarea acesteia să nu poată fi  amânată 
și urgenţa să fi e motivată în cuprinsul ordonanţei. Situaţiile extraordinare 
exprimă un grad mare de abatere de la obișnuit sau comun și au un caracter 
obiectiv, în sensul că existenţa lor nu depinde de voinţa Guvernului, care, 
în asemenea împrejurări, este constrâns să reacţioneze prompt pentru 
apărarea unui interes public pe calea ordonanţei de urgenţă (a se vedea 
mutatis mutandis Decizia nr. 83 din 19.05.1998). De asemenea, potrivit 
Deciziei nr. 258 din 14.03.2006, „inexistenţa sau neexplicarea urgenţei 
reglementării situaţiilor extraordinare [...] constituie în mod evident o barieră 
constituţională în calea adoptării de către Guvern a unei ordonanţe de 
urgenţă [...]. A decide altfel înseamnă a goli de conţinut dispoziţiile art. 115 
din Constituţie privind delegarea legislativă și a lăsa libertate Guvernului 
să adopte în regim de urgenţă acte normative cu putere de lege, oricând 
și – ţinând seama de împrejurarea că prin ordonanţă de urgenţă se poate 
reglementa și în materii care fac obiectul legilor organice – în orice domeniu” 
(a se vedea și Decizia nr. 366 din 25.06.2014).

(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre 
dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fi e sesizată şi 
după publicarea ei în Monitorul Ofi cial al României. Camerele, dacă nu se afl ă 
în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după 
caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, 
Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată 
adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură 
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de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice 
se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

În ceea ce priveşte momentul intrării în vigoare a ordonanţelor de 
urgenţă, persistă o necorelare terminologică între textul constituţional şi 
prevederea corespunzătoare din Legea nr. 24 din 2000: potrivit Constituţiei 
ordonanţele de urgenţă intră în vigoare după publicarea lor în Monitorul 
Ofi cial al României, iar conform dispoziţiilor art. 12, alin. (2) din Legea privind 
normele de tehnică legislativă ordonanţele de urgenţă intră în vigoare la 
data publicării lor în Monitorul Ofi cial. Ne putem întreba dacă cele două 
sintagme indică acelaşi lucru. Există o largă opinie potrivit căreia răspunsul 
este afirmativ, dar credem că s-ar putea interpreta şi diferit cele două 
formulări: intrarea în vigoare la data publicării înseamnă că actul normativ 
este în vigoare din clipa în care el a apărut în Monitorul Ofi cial, iar intrarea 
în vigoare după publicarea în Monitorul Ofi cial poate avea semnifi caţia 
intrării în vigoare a actului normativ în unitatea de timp următoare, adică 
în ziua următoare celei în care s-a publicat în Monitorul Ofi cial. În această 
din urmă interpretare s-ar conferi valoarea reală principiului potrivit căruia 
nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea legii (chiar dacă avem de-a face 
cu o reglementare a cărei urgenţă este justifi cată, un interval de timp minim 
pentru luarea la cunoştinţă despre intrarea în vigoare a actului normativ 
este necesar, după părerea noastră).

Cu privire la obligaţiile constituţionale ale Parlamentului (decurgând 
din prevederile alin. (5) al art. 115 din Legea fundamentală), Curtea 
Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 366 din 2014, statuând cele 
ce urmează:

Dispoziţiile art. 115, alin. (5) din Constituţie condiţionează intrarea în 
vigoare a ordonanţei de urgenţă de îndeplinirea cumulativă a două cerinţe: 
depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă 
să fie sesizată și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Depunerea ordonanţei de urgenţă spre dezbatere în procedură de urgenţă la 
Camera competentă să fi e sesizată drept condiţie necesară intrării în vigoare 
a actului normativ nu reprezintă altceva decât o obligaţie ce incumbă 
emitentului, respectiv Guvernului, în calitate de legiuitor delegat.

Delegarea legislativă, consacrată expres de legea fundamentală, 
reprezintă o excepţie de la principiul constituţional al separaţiei puterilor în 
stat și o derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Constituţie. Dispoziţiile 
art. 115 din Constituţie atribuie Guvernului, autoritate constitutivă a puterii 
executive, dreptul de a legifera alături de Parlamentul României. Însă 
prevederile constituţionale stabilesc cadrul și limitele exercitării acestui 
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drept, condiţionând legitimitatea și deci constituţionalitatea ordonanţelor 
Guvernului de îndeplinirea unor cerinţe exprese, califi cate în jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale drept criterii de constituţionalitate.

Mandatul atribuit Guvernului, în temeiul art. 115, trebuie să fi e dublat 
de un mandat legal, care este acordat prin legea specială de abilitare, 
adoptată de Parlament – în cazul ordonanţelor simple, sau izvorăște direct 
din Constituţie (în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi  
amânată) în cazul ordonanţelor de urgenţă. Regimul constituţional al celor 
două tipuri de ordonanţe este complet diferit, ele neputând fi  încadrate în 
raportul gen proxim/diferenţă specifi că. Cu toate acestea, din interpretarea 
logico-sistematică a dispoziţiilor art. 115 din Constituţie rezultă că, în cadrul 
delegării legislative – ea însăși o derogare de la principiile constituţionale 
menţionate mai sus – regula o constituie delegarea aprobată de titularul 
originar al puterii legiuitoare: anume Parlamentul, prin intermediul legii de 
abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe simple; în vreme ce delegarea 
întemeiată pe dispoziţiile art. 115 alin. (4) – care are ca efect adoptarea 
ordonanţelor de urgenţă – reprezintă o excepţie, de care Guvernul nu poate 
uza decât în situaţii cu un grad mare de abatere de la normal. Un argument 
constituţional care justifi că o atare interpretare îl constituie prevederile 
referitoare la aprobarea de către Parlament a actelor Guvernului. Astfel, 
dacă în cazul ordonanţelor simple, Constituţia prevede aprobarea acestora, 
potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare, 
numai dacă legea de abilitare o cere expres – întrucât operează prezumţia 
că autoritatea delegată a executat un mandat atribuit de Parlament, în 
limitele stabilite de acesta – în cazul ordonanţelor de urgenţă aprobarea 
de către Parlament, în procedură de urgenţă, este obligatorie, tocmai 
pentru că, în acest din urmă caz, evenimentul legislativ a survenit în afara 
unei delegări din partea titularului dreptului de a legifera – astfel încât se 
impune controlul parlamentar asupra actului administrativ cu forţă de lege, 
în temeiul art. 61 alin. (1) din Constituţie. De altfel, pentru a garanta statutul 
Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării, legiuitorul constituant 
a condiţionat intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă de declanșarea 
controlului parlamentar asupra acestui act normativ, prevăzând obligaţia 
Guvernului de a-l depune spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera 
competentă să fi e sesizată.

Din economia prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (5) Curtea a 
reţinut că, pentru a intra în vigoare – deci pentru a produce efecte juridice – 
ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţia depunerii 
la Camera competentă să fi e sesizată pentru a fi  dezbătută în procedură de 
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urgenţă, și condiţia cu caracter general privind existenţa unui act normativ, 
și anume publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Astfel, 
depunerea ordonanţei de urgenţă la Camera competentă să fi e sesizată și 
publicarea acesteia sunt două etape succesive în procesul normativ.

Pentru argumentele rezumate mai sus, Curtea a apreciat că au fost 
întrunite cele două condiţii cumulative necesare intrării în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă, astfel încât nu poate fi reţinută critica privind 
încălcarea art. 115 alin. (5) din Constituţie.

La această decizie s-au formulat opinii separate prin care au fost 
analizate în detaliu atât procedura constituţională de aprobare, cât şi cea 
de respingere a ordonanţelor de urgenţă.

S-a reţinut mai întâi că, potrivit dispoziţiile art. 115 alin. (5) din Constituţie, 
după depunerea la Camera competentă să fi e sesizată, proiectul de lege 
privind aprobarea ordonanţei de urgenţă se supune de drept dezbaterii și 
adoptării Camerei în procedură de urgenţă. Dacă în termen de cel mult 30 
de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, 
aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide 
de asemenea în procedură de urgenţă.

Cu alte cuvinte, prin trimiterea la procedura de urgenţă, legiuitorul 
constituant a consacrat un criteriu procedural de constituţionalitate al 
acestui tip de ordonanţe. Deși norma constituţională stabilește expres un 
termen de 30 de zile la împlinirea căruia ordonanţa se prezumă absolut ca 
aprobată doar în prima Cameră sesizată, dezbaterea accelerată a ordonanţei 
de urgenţă, potrivit procedurii regulamentare, se aplică de jure în ambele 
Camere, deci și în cea decizională.

Sub acest aspect, dispoziţiile Regulamentului Senatului, după ce 
stabilesc în art. 108 care sunt proiectele de lege și propunerile legislative 
ce se dezbat și se adoptă, de drept, în procedură de urgenţă, prevăd în mod 
expres, la art. 110, termenul în care Senatul, indiferent de calitatea sa de 
primă Cameră sesizată sau de Cameră decizională, se pronunţă asupra 
acestora, respectiv în 30 de zile, cu precizarea că, în situaţia în care este 
primă Cameră sesizată, împlinirea termenului are ca efect adoptarea tacită 
a proiectului de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă și trimiterea 
acestuia la Camera Deputaţilor (art. 111).

Regulamentul Camerei Deputaţilor stabilește, de asemenea, care sunt 
proiectele de lege care se supun de drept dezbaterii și adoptării în procedură 
de urgenţă [art. 115 alin. (3)]; prevede ipoteza aprobării tacite a proiectului 
de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă, după expirarea termenului 
de 30 de zile, și trimiterea acestuia Senatului [art.113 alin. (2)]; însă nu 
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prevede expres un termen în care Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 
decizională, trebuie să se pronunţe asupra ordonanţei de urgenţă, așa cum o 
face art. 110 din Regulamentul Senatului. Cu toate acestea, din coroborarea 
dispoziţiilor art. 116-120, cuprinse în secţiunea 4 – Procedura de urgenţă din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, rezultă cu certitudine că acest termen 
este unul rezonabil și previzibil. Astfel, după înregistrarea proiectului de lege, 
Biroul permanent al Camerei stabilește termenul de depunere a raportului 
comisiei sesizate în fond [art. 116 alin.(2)], iar după primirea raportului 
înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de lege (art. 117). 
În continuare, potrivit art. 120 alin. (1), dezbaterea proiectului de lege în 
procedură de urgenţă nu poate depăși durata de timp aprobată de Cameră, 
la propunerea președintelui acesteia, după consultarea biroului comisiei 
sesizate în fond. De altfel, aceste dispoziţii se găsesc în mod similar și în 
Regulamentul Senatului, secţiunea 4 – Procedura de urgenţă, cu diferenţa 
că acest regulament circumscrie toate procedurile menţionate unui termen 
de 30 de zile.

Caracterul urgent al procedurii de dezbatere și aprobare a ordonanţelor 
de urgenţă a impus instituirea unor condiţii constituţionale speciale, 
inclusiv în ceea ce privește organizarea activităţii parlamentare. Astfel, o 
garanţie suplimentară a controlului parlamentar asupra actelor Guvernului 
o constituie prevederea expresă a convocării obligatorii a Camerele, 
dacă acestea nu se află în sesiune. Convocarea se realizează, potrivit 
regulamentelor fi ecărei Camere, în cinci zile de la depunerea proiectului de 
lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă la prima Cameră sesizată sau 
în cinci zile de la trimiterea/înregistrarea acestuia la Camera decizională. 
Cu alte cuvinte, dispoziţiile constituţionale referitoare la convocare au 
aplicabilitate în următoarele ipoteze:

–  dacă ordonanţa de urgenţă este adoptată de Guvern în perioada 
vacanţelor parlamentare, prima Cameră sesizată este convocată în 
termen de 5 zile de la depunerea ordonanţei;

–  dacă termenul de 30 de zile prevăzut pentru dezbaterea și aprobarea 
în prima Cameră sesizată se împlinește în perioada vacanţelor 
parlamentare, Camera decizională este convocată în cinci zile de la 
data trimiterii proiectului de lege privind aprobarea ordonanţei de 
urgenţă de către prima Cameră sesizată.

Or, în măsura în care dezbaterea și adoptarea legii de aprobare 
a ordonanţei de urgenţă trebuie realizate în procedură de urgenţă – 
sub acest aspect opţiunea legiuitorului constituant fiind una expresă, 
care condiţionează existenţa actului normativ de delegare legislativă de 
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îndeplinirea cerinţei de rang constituţional – nerespectarea termenelor 
prevăzute în secţiunea 4: Procedura de urgenţă a Regulamentului Camerei 
Deputaţilor lipsește de conţinut prevederile art. 115 alin. (5) din Constituţie.

Astfel, dispoziţiile art. 115 stabilesc condiţiile-criterii de constituţionalitate 
pe care ordonanţele Guvernului – simple sau de urgenţă – trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi  conforme cu legea fundamentală. Procedura de 
aprobare a ordonanţei de urgenţă, expres prevăzută de art. 115 alin. (5), 
constituie un element care afectează în mod direct atât constituţionalitatea 
legii de aprobare, cât și a ordonanţei – fi ind de neconceput ca un atare act, 
aprobat cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale, să fi e considerat conform 
Constituţiei. Prin intermediul dispoziţiilor art. 115 alin. (5) din Constituţie 
legiuitorul constituant stabilește o legătură organică între ordonanţa de 
urgenţă și legea de aprobare, orice viciu al acesteia din urmă afectând însăși 
existenţa actului Guvernului. Limitarea incidenţei dispoziţiilor art. 115 alin. (5) 
din Constituţie numai la controlul de constituţionalitate al legii de aprobare 
– cu consecinţa constatării neconstituţionalităţii doar a acestui act normativ 
– permite ordonanţei de urgenţă să supravieţuiască în condiţiile în care 
legiuitorul constituant a condiţionat în mod expres existenţa ei de aprobarea 
prin lege, în procedură de urgenţă. Or, neaprobarea ordonanţei de urgenţă 
în condiţiile procedurale stabilite nu poate avea ca efect decât încetarea 
efectelor acesteia, care va fi  lipsită de fundamentul constituţional de vreme 
ce legea de aprobare nu este adoptată în termenele prevăzute de Constituţie, 
cu respectarea procedurii de urgenţă. A admite o teză contrară ar echivala 
cu lipsirea de efecte juridice a însuși textului constituţional, încălcarea sa 
neputând fi  sancţionată pe calea unui control de constituţionalitate, ceea 
ce este inadmisibil.

Mai mult, controlul parlamentar asupra actelor Guvernului devine 
o instituţie iluzorie, întrucât tergiversând dezbaterea legii de aprobare a 
ordonanţei de urgenţă, Parlamentul nu numai că nesocotește dispoziţiile 
art. 115 alin. (5) din Constituţie, dar încalcă și prevederile art. 61 alin. (1), care 
îl obligă – în calitate de unică autoritate legiuitoare – să cenzureze actele 
Guvernului cu rang de lege, reglementând prin legea de aprobare sau de 
respingere – dacă este cazul – măsurile necesare cu privire la efectele juridice 
produse pe perioada de aplicare a ordonanţei, conform art. 115 alin. (8) 
din Constituţie.

Pe de altă parte, din analiza practicii parlamentare cu privire la 
dezbaterea și aprobarea ordonanţelor de urgenţă, observăm că în mod 
constant Parlamentul ignoră prevederile art. 115 alin. (5) din Constituţie, 
adoptând legi de aprobare sau de respingere a ordonanţelor de urgenţă la 
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câţiva ani după intrarea în vigoare a acestora. În acest sens, menţionăm 
că, la undeva la jumătatea anului 2014, în ședinţa Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor – în calitate de Cameră decizională – pe ordinea de zi, 
la rubrica „Lista iniţiativelor legislative pentru care termenele de depunere 
a rapoartelor comisiilor sunt depășite”, fi gurau mai multe proiecte de lege 
de aprobare a unor ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern în perioada 
2000-2014.

Această tergiversare încalcă nu numai litera, ci și spiritul Constituţiei, de 
vreme ce instituind obligaţia expresă a convocării obligatorii a Camerelor, 
dacă acestea nu se afl ă în sesiune, Legea fundamentală a înţeles să consacre 
o garanţie de rang constituţional a controlului Parlamentului asupra 
actelor Guvernului, control care trebuie exercitat permanent, indiferent 
de procedurile de lucru ale forului legislativ. Or, pasivitatea Parlamentului 
cu privire la luarea în dezbatere și aprobarea/respingerea ordonanţelor de 
urgenţă nu reprezintă altceva decât o gravă încălcare a atribuţiilor sale 
constituţionale, deci o nesocotire a prevederilor art. 61 și art. 115 alin. (5) 
din legea fundamentală.

Un posibil remediu ar putea fi  preluarea în legea noastră fundamentală 
a unei prevederii asemănătoare cu cea cuprinsă în art. 77 din Constituţia 
Republicii Italia, potrivit căreia o ordonanţă de urgenţă (decret-lege) 
nesancţionată de Parlament într-un termen rezonabil (90 de zile), iese din 
vigoare.

În fi ne, un ultim aspect care trebuie subliniat în legătură cu dispoziţiile 
alin. (5) al art. 115 din Constituţie priveşte sfera de cuprindere a 
reglementărilor ce pot fi  adoptate prin ordonanţe de urgenţă. Din conţinutul 
prevederii ultimei teze a textului constituţional menţionat, potrivit căruia 
ordonanţele de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se 
aprobă cu majoritatea prevăzută la art. 76 alin. (1), rezultă fără dubiu că 
prin ordonanţe de urgenţă pot fi  adoptate reglementări şi în domeniile 
rezervate legilor organice, respectiv pot fi  aduse modifi cări sau completări 
unor asemenea legi, cu condiţia subsecventă prevăzută de Constituţie.

(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor 
constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, 
drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale 
şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

Condiţiile impuse de textul de mai sus constituie veritabile limitări ale 
competenţei atribuite Guvernului, ordonanţa de urgenţă neputând fi  emisă 
în domeniile menţionate la art. 115 alin. (6) din Constituţie, din moment ce 
Guvernul nu are legitimare constituţională în acest sens.
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În jurisprudenţa sa, Curtea a stabilit că „sunt instituţii fundamentale 
ale statului acelea reglementate expres de Constituţie, în mod detaliat 
ori măcar sub aspectul existenţei lor, în mod explicit sau doar generic 
(instituţiile cuprinse în titlul III din Constituţie, precum și autorităţile 
publice prevăzute în alte titluri ale Legii fundamentale)”. Așadar, instituţiile 
fundamentale ale statului au „statut constituţional”.

Curtea a considerat că sunt instituţii fundamentale ale statului, spre 
exemplu, Curtea de Conturi (Decizia nr. 544 din 28.06.2006, sau Decizia 
nr.1555 din 17.11.2009), Președintele României (Decizia nr. 1133 din 
27.11.2007, Consiliul Superior al Magistraturii (Decizia nr. 1133 din 27.11.2007 
sau Decizia nr. 230 din 09.05.2013,), Înalta Curte de Casaţie și Justiţie 
(Decizia nr. 104 din 20.01.2009), Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (Decizia 
nr. 1008 din 07.07.2009), ministerele și celelalte organe ale administraţiei 
publice (Decizia nr. 1257 din 07.10.2009), Ministerul Public (Decizia nr. 297 
din 23.03.2010), consiliile locale, primarii și consiliile judeţene (Decizia 
nr. 1105 din 21.09.2010) sau Curtea Constituţională (Decizia nr. 738 
din 19.09.).

Curtea, în jurisprudenţa sa, a mai stabilit că „se poate deduce că 
interdicţia adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală și necondiţionată 
atunci când menţionează că «nu pot fi adoptate în domeniul legilor 
constituţionale» și că «nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în 
proprietate publică». În celelalte domenii prevăzute de text, ordonanţele de 
urgenţă nu pot fi  adoptate dacă «afectează», dacă au consecinţe negative, 
dar, în schimb, pot fi  adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, 
au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin”. Curtea a mai arătat că 
„verbul «a afecta» este susceptibil de interpretări diferite, așa cum rezultă 
din unele dicţionare. Din punctul de vedere al Curţii, aceasta urmează 
să reţină numai sensul juridic al noţiunii, sub diferite nuanţe, cum ar fi : 
«a suprima», «a aduce atingere», «a prejudicia», «a vătăma», «a leza», 
«a antrena consecinţe negative»” (a se vedea, în acest sens, Decizia 
nr. 1189 din 06.11.).

Cât privește înţelesul sintagmei „afectare a regimului instituţiilor 
fundamentale ale statului”, Curtea, prin Decizia nr. 1257 din 07.10.2009 
sau Decizia nr. 230 din 09.05.2013, a statuat că aceasta vizează „toate 
componentele care definesc regimul juridic al acestora – structura 
organizatorică, funcţionarea, competenţele, resursele materiale și fi nanciare, 
numărul și statutul personalului, salarizarea, categoria de acte juridice pe 
care le adoptă etc.”. De asemenea, toate aceste componente se subsumează 
organizării și funcţionării instituţiilor fundamentale ale statului.
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Art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală se referă la constituţionalitatea 
extrinsecă a actului normativ și stabilește regimul particular al ordonanţei 
de urgenţă. Astfel, în ceea ce privește domeniul în care ordonanţa de urgenţă 
poate reglementa, Curtea constată că Guvernul este ţinut de dispoziţiile 
art. 115 alin. (6), în sensul că ordonanţele de urgenţă nu pot fi  adoptate 
în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile și îndatoririle prevăzute 
de Constituţie, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită 
a unor bunuri în proprietate publică. Așadar, condiţiile impuse constituie 
veritabile limitări ale competenţei atribuite Guvernului, ordonanţa de 
urgenţă neputând fi  emisă în domeniile menţionate la art. 115 alin. (6) din 
Constituţie, din moment ce Guvernul nu are legitimare constituţională în 
acest sens.

(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping 
printr-o lege în care vor fi  cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat 
potrivit alineatului (3).

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este 
cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de 
aplicare a ordonanţei.

În legătură cu competenţele şi obligaţiile Parlamentului, astfel cum 
ele rezultă din alin. (7) şi (8) ale art. 115 din legea fundamentală, Curtea 
a observat că nu există o obligaţie a Parlamentului de a reglementa – 
prin legea de respingere – măsurile necesare cu privire la efectele juridice 
produse pe perioada de aplicare a ordonanţei Guvernului, legiuitorul 
constituant lăsând la libera apreciere a Parlamentului această posibilitate, 
prin folosirea sintagmei „dacă este cazul”.

Pe de altă parte, din momentul intrării în vigoare a legii de respingere 
a ordonanţei Guvernului, aceasta din urmă îşi încetează aplicarea, urmând 
să se aplice actul normativ al Parlamentului. Efectele juridice ale legii de 
respingere a ordonanţei se produc numai din momentul intrării ei în vigoare – 
adică la trei zile de la data publicării acesteia în Monitorul Ofi cial sau la o 
dată ulterioară prevăzută în textul ei. În acelaşi sens, Curtea a reţinut că 
„Respingerea prin lege a unei ordonanţe reprezintă infi rmarea expresă de 
către Parlament a politicii legislative pe care ordonanţa o exprimase, având 
drept consecinţă ca un asemenea act să îşi înceteze aplicabilitatea, să nu 
se mai aplice în viitor”.

Potrivit jurisprudenţei Curţii  Constituţionale, constatarea 
neconstituţionalităţii unei legi de aprobare a unei ordonanţe a Guvernului 
include și ordonanţa la care se referă, aceasta încetând să mai producă 
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efecte juridice, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie. În privinţa efectelor concrete ale deciziei, Curtea a constatat 
că Parlamentului îi revine obligaţia să respingă prin lege ordonanţa de 
urgenţă neconstituţională, cu menţionarea expresă a art. 147 alin. (2) din 
Constituţie, și să reglementeze, în acord cu art. 115 alin. (8) din Constituţie, 
măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de 
aplicare a O.U.G. nr. 55 din 2014 (respectiv între data de 02.09.2014 și data 
publicării deciziei în Monitorul Ofi cial al României), pentru a le pune de 
acord cu decizia Curţii Constituţionale. În acest context, Curtea a reamintit 
faptul că deciziile sale nu pot fi  lipsite de efecte juridice și, prin urmare, 
trebuie aplicate, potrivit principiului constituţional al comportamentului 
loial, de către Parlament în sensul restabilirii stării de constituţionalitate.
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Dezbateri:

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Într-adevăr, articolul 115 din Constituţie ridică numeroase probleme. 
Cele comunicate de dumneavoastră îmi dau posibilitatea să refl ectez în 
practică, la relaţia dintre caracterul legii și natura normelor din conţinutul 
acesteia. Îmi aduc aminte de o discuţie veche – am lucrat o vreme la 
Consiliul Legislativ, înainte de 2000 – și de atunci se punea această 
problemă. Mai potrivit mi se pare să ascultăm opinia cuiva care lucrează în 
prezent la această instituţie:

Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:

Stabilirea faptului că o normă este organică sau ordinară este de 
competenţa Consiliului Legislativ, ceea ce este destul de delicat, pentru că 
trebuie să stabilești care anume norme dintr-o lege organică – în afara celor 
din art. 72 alin. (3) și din restul dispoziţiilor constituţionale – ar fi  de natură 
organică; pentru că în funcţie de acest caracter al legii, și prima cameră 
sesizată diferă, aspect asupra căruia tot Consiliul Legislativ trebuie să se 
pronunţe. Recunosc că nu de puţine ori ne-am întrebat dacă o normă dintr-o 
lege organică ţine de modul de organizare a respectivei instituţii, de ceea ce 
am înţeles a fi  organic, sau ar fi  ceva ordinar, care ar putea într-adevăr să fi e 
modifi cată potrivit practicii Curţii printr-o lege ordinară.

De exemplu, mă gândesc la modifi carea Legii nr. 1 din 2011, Legea Educaţiei 
Naţionale, în care s-a intervenit de multe ori asupra componenţei Consiliului de 
Administraţie de la unităţile de învăţământ preuniversitar și toată lumea întreba: 
„este organică, sau nu este organică?” Am zis: nu este organică, pentru că nu ţine 
de sistemul naţional de învăţământ, de modul lui de organizare.

Desigur, tot Curtea a spus mai înainte că o lege nu poate să fi e pe de o 
parte organică, pe de o altă parte ordinară; și am înţeles această schimbare 
de opinii legată de greutatea de asigurare a majorităţii în Parlament – de aici 
a pornit că o lege organică trebuie să fi e cu o anumită majoritate raportată 
la legea ordinară. Deci respectăm practica Curţii Constituţionale, dar din 
punctual nostru de vedere este destul de delicat să catalogăm una dintre 
norme.

În afară de cele tradiţionale – de infracţiuni de orice tip, este mai greu 
să ne pronunţăm, și v-am dat acest exemplu al învăţământului; este doar 
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un simplu exemplu, dar sunt multe care pleacă de la acel aspect, care ţine 
de încadrare.

După cum spuneam, nu de puţine ori am primit propuneri legislative 
de la una dintre Camere, iar prin avizul nostru am precizat că nu respectiva 
Camera trebuia să fie prima sesizată. În baza avizului acea propunere 
legislativă a fost transmisă celeilalte Camere pe care noi am considerat-o 
competentă și nu a contestat nimeni ceea ce noi am afi rmat în aviz.

În ceea ce privește întrarea în vigoare a ordonanţelor de urgenţă potrivit 
textelor diferite, aș mai adăuga, dacă îmi permiteţi, că textul constituţional 
stabilește și o altă condiţie: după depunerea ei la Parlament – element care 
oricum faţă de noi, cetăţenii, are relevanţă în măsura în care știm că s-a 
înregistrat acel lucru. În rest, este doar o condiţie constituţională, tocmai 
pentru a arăta necesitatea – sau dacă vreţi obligativitatea ca ordonanţa 
de urgenţă să fi e depusă pentru a fi  supusă dezbaterii. Obligativitatea ar fi  
corelativă cu ceea ce înseamnă ordonanţa simplă, care trebuie să fi e depusă 
la Parlament până la sfârșitul perioadei de abilitare.

Astfel, am înţeles-o sub forma a două condiţii cumulative: una care 
exprimă obligativitatea de supunere spre aprobare a ordonanţei de urgenţă 
Parlamentului, iar cealaltă de intrare efectivă în vigoare – cu rezerva că 
textul nu este sufi cient de clar. Este de la sine înţeles că după data publicării 
în Monitorul Ofi cial, ea exprimă o data certă.

Desigur, domnul judecător are dreptate, ar trebui ca cetăţenii să mai 
aibă timp, pentru a lua la cunoștinţă. Nu pot nici să aplic regula generală din 
art. 78 din Constituţie, referitoare la intrarea în vigoare a legii, la trei zile de 
la publicare, pentru că este clar că norma se subscrie capitolului rezervat 
legii, al Parlamentului și al legii. Aici urgenţa reglementării determină 
intrarea în vigoare imediată, „de îndată”, iar acest „de îndată” înseamnă 
de la data publicării în Monitorul Ofi cial. De aceea și normele de tehnică 
legislativă din Legea 24 din 2000 stabilesc „la data intrării în vigoare”.

În practică am văzut ordonanţe care doar își produc efectele și nu intră 
în vigoare la data publicării, ci la o data ulterioară prevăzută în cuprinsul 
ei – ceea ce nici Constituţia, și nici Legea 24 din 2000 nu reglementează.

De fi ecare dată când într-un proiect de ordonanţă de urgenţă primit 
trebuie să emitem avizul și când întrarea în vigoare este – de exemplu, la 60 
de zile – facem de fi ecare dată observaţia că termenul de întrare în vigoare 
nu justifi că urgenţa reglementării.

Mai mult, au existat ordonanţe, desigur – legate de condiţii de îndeplinire 
a acelor criterii de aderare, înainte de ianuarie 2007, în care ordonanţa de 
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urgenţă intra în vigoare la 1 ianuarie 2007, iar data adoptării era în 2006, la 
mijloc sau chiar la începutul anului.

Tot potrivit deciziilor Curţii Constituţionale, se sublinia că motivarea 
aspectelor de reglementare sau de armonizare cu U.E. nu sunt motive care 
să justifi ce constituţionalitatea ordonanţei de urgenţă.

Aceste aspecte practice nu sunt reglementate, și de fiecare dată 
noi le învederăm, dar probabil că se acceptă tocmai pentru că nu există 
o reglementare riguroasă și pentru că necesitatea a impus o astfel de 
reglementare. Poate în viitor, la nivel constituţional – așa cum spunea 
domnul judecător – o să precizăm și sancţiunea, adică să nu își mai producă 
efectul, dacă nu este aprobată de către Parlament.

Din punctul meu de vedere, dacă scrie în Constituţie că: se aprobă în 
procedură de urgenţă, în 30 de zile, la prima Cameră, și dacă nu este supusă 
spre dezbatere se consideră adoptată – îmi permit să precizez – se consideră 
aprobată, pentru că ordonanţa a fost adoptată de către Guvern, iar Parlamentul 
doar o aprobă. Aici este o noţiune distinctă faţă de noţiunea pe care o utilizează 
legiuitorul constituant, de fi ecare dată am făcut această distincţie.

Dar același text constituţional zice: se transmite celeilalte camere, care 
procedează tot de urgenţă. De aceea, nu mai trebuie să reglementez la 
nivelul regulamentelor Camerelor explicit că îmi trebuie 30 de zile, pentru 
că se aplică textul constituţional. Eu cred că poate să funcţioneze buna 
credinţă în termenul respectiv.

Prof. univ. dr. Mircea Minea:

Spuneţi de momentul intrării în vigoare ..., am fost sesizaţi cu excepţia 
de neconstituţionalitate a unei ordonanţe care modifi ca un text de lege 
și transforma o contravenţie în infracţiune, iar în ziua în care făptuitorul a 
săvârșit fapta s-a publicat în Monitorul Ofi cial ordonanţa de urgenţă, dar el 
știa că a săvârșit o contravenţie, și nu o infracţiune.

De aceea am spus că urgenţa este justifi cată, trebuie să intre în vigoare 
cât mai repede, dar se pare că textul din Constituţie permite și interpretarea 
pe care am propus-o eu: ca ordonanţa de urgenţă să intre în vigoare după 
publicare, adică în unitatea de timp următoare, or unitatea de timp minimă 
în tot dreptul este ziua.
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Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:

O reglementare expresă ar face să iasă din discuţie orice nelămurire. 
Inexistenţa acestei proceduri de urgenţă determină ca ordonanţa de urgenţă 
să fi e adoptată cu mult timp după ce ea își produce efectele. În această 
perioadă se poate întâmpla ca ordonanţa să fi e modifi cată înainte de a fi  
aprobată – iar unul dintre texte este abrogat. Apoi, în momentul în care a 
venit legea de aprobare, prin ea s-a modifi cat acel text abrogat. Deci, la 
data adoptării legii de aprobare a ordonanţei se modifi ca un text care nu 
mai era în vigoare.

Vreau să precizez că noi, Consiliul Legislativ, nu intervenim asupra 
procedurii legislative, în ideea că nici un amendament din forma cu care iese 
legea nu se mai întoarce înapoi la Consiliu, ca să spunem dacă eventualele 
noi soluţii intervenite pe parcursul procedurii ar mai fi  corecte sau legale.

Astfel se explică că nu am avut nici o intervenţie asupra acestei situaţii, 
dar am fost și noi sesizaţi cu această speţă, și ne-am declinat competenţa, 
pentru a rezolva la nivelul Camerei Deputaţilor în calitate de camera 
decizională.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Situaţia practică pe care aș vrea să v-o înfăţișez și care m-a uimit foarte 
tare este următoarea: în legea fi nanţelor publice este un singur articol care 
reglementează o infracţiune. Probabil că din acest motiv a fost adoptată ca 
lege organică în 2001, însă domeniul său nu este de domeniul legii organice. 
Cu toate acestea, în practică, în mod constant Ministerul Finanţelor Publice 
emite în scris opinia – atunci când i se cere părerea – că această lege este 
o lege organică și nu poate fi modificată decât prin lege organică, cu 
excepţia cazului în care o modifi că ei (Guvernul) prin ordonanţă simplă. 
Ei promovează modifi cări prin ordonanţă simplă, astfel, când ne uităm 
cronologic la modifi cările legii fi nanţelor publice – ea conţine și modifi cări 
prin ordonanţă urgenţă, și modifi cări prin ordonanţă simplă și modifi cări 
prin lege organică, care a fost votată ... Și totuși este una din legile de bază 
ale sistemului normativ, este legea fi nanţelor publice, tot sistemul public 
central românesc respectă cu stricteţe această interpretare, pe care o dă 
Ministerul Finanţelor publice, care spune „e lege ordinară”.

Ar fi  interesant de știut ce spune Consiliul Legislativ despre această situaţie.
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Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:

În ansamblu e lege organică, potrivit alin. 3 lit. h) ca infracţiune, dar în 
momentul în care intervine un pretext ....

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Știm asta, dar Ministerul Finanţelor Publice are o practică foarte 
interesantă, ei se opun...

Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan:

Mă voi referi la legislaţia administraţiei publice locale, datorată 
activităţilor practice uluitoare apărute în unele zone ale ţării. Desigur, 
delegarea legislativă este o instituţie fascinantă, datorită modului în care 
se aplică la noi normele constituţionale.

O să merg cu ideea de fi nal, singurul remediu posibil constituţional 
pentru a nu mai avea atâtea probleme ar fi  eliminarea cu totul a ordonanţei 
de urgenţă din Constituţie și lăsarea doar a ordonanţei simple, așa cum 
funcţionează instituţia și în alte sisteme constituţionale europene. Un 
simplu tip de ordonanţă, fi indcă nu trebuie să uităm că avem și a doua 
metodă de legiferare a Guvernului, anume procedura de asumare a 
răspunderii.

În ce privește chestiunea de la care s-a pornit discuţia: norme organice, 
norme ordinare și cum afectează situaţia fi nală a unei legi. Eu așa am considerat 
întotdeauna – fi indcă sunt opinii împărţite și între constituţionaliști – dacă avem 
o singură normă organică, eu cred că aceasta este o lege organică și trebuie 
votată ca o lege organică – exemplul exact dat de colega mea Simona.

Așa consider eu și cred că nu poţi modifi ca o lege organică altfel, orice 
ordonanţă simplă care ar afecta o lege organică este neconstituţională sub 
acest aspect, pentru că ea încalcă legea de abilitare. La rândul ei, legea 
de abilitare – care este o lege ordinară – dacă conţine domenii ale legii 
organice, este evident o lege neconstituţională. Desigur, trebuie să se ajungă 
la controlul de constituţionalitate.

În ce privește chestiunea cu decizia care mi-a evocat numele, îmi 
menţin punctul de vedere exprimat și vom vedea probabil până la urmă 
confi rmarea faptului că Parlamentul nu poate primi dispoziţii indirect de la 
Curtea Constituţională. Este o problemă a textului art. 115 alineatul fi nal, 
care spune că Parlamentul trebuie să facă ... Însă nu a făcut-o niciodată 
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până azi, doar acum este impulsionat prin decizia Curţii Constituţionale 
privitoare la O.U.G. nr. 55 din 2014, care a exprimat categoric o voinţă 
politică sub acest aspect. Ne spune textul constituţional că Parlamentul 
poate să se pronunţe și cu privire la efectele juridice produse de ordonanţe. 
Este clar, un text care pune problema retroactivităţii legii de aprobare a unei 
ordonanţe de urgenţă sau a unei ordonanţe simple și se interpune textului 
constituţional care consacră retroactivitatea legii, cu excepţia legii penale 
sau legii contravenţionale mai favorabile. Profesorul Vida analizează multe 
exemple și texte constituţionale care se bat cap în cap la o analiză mai 
serioasă, și există această problemă.

Vreau să lansez o întrebare, care se adaugă problemelor ridicate în 
raport de deciziile Curţii Constituţionale:

Guvernul actual a născut o nouă practică, originală pe zona ordonanţelor 
de urgenţă. Dacă sunt constituţionale ordonanţele de urgenţă care conţin 
mai multe obiecte de reglementare? O practică pe angajarea răspunderii 
Guvernului în acest sens am avut; sunt multe legi care conţin mai multe 
obiecte de reglementare. Dar Guvernul actual1 dorește să extindă practica 
și în materia ordonanţelor de urgenţă. Este constituţională o asemenea 
ordonanţă de urgenţă? Eu am rezerve în a răspunde pozitiv.

Știu că a existat o problemă la Curtea Constituţională. Este puţină 
diferenţă între „după publicare” și „la momentul publicării”.

Avem cele două condiţii: să se ducă textul ordonanţei la Camera competentă. 
Este o operaţiune administrativă care se îndeplinește, nu mă îndoiesc că nu o face 
Guvernul, imediat ce ea a fost adoptată în ședinţa de Guvern.

Referitor la condiţia publicării: odată publicată, ea intră în vigoare, începe să 
producă efecte juridice, nu putem gândi că a doua zi, iar această interpretare o 
fac tocmai pornind de la raţiunea pentru care se adoptă ordonanţa de urgenţă: 
în situaţii extraordinare, este o excepţie de la cele „trei zile după publicare”. 
De aceea cred că trebuie interpretată în această semnifi caţie: se publică și 
începe să-și producă efecte juridice atât o ordonanţă de urgenţă, cât și legea 
de aprobare sau de respingere a unei ordonanţe de urgenţă.

Aceeași semnifi caţie o are textul care se referă la intrarea în vigoare 
a actului administrativ normativ, se publică și începe să producă efecte 
juridice. Desigur că în practică se ridică multe problema, iar delegarea 
legislativă, începând din anii 1994-1995 a ridicat o multitudine de probleme 
și continuă să o facă, fi ind cumva o semi-anarhie a sistemului legislativ 

1 Guvernul României în funcţie la data conferinţei și-a încetat mandatul două săptămâni 
mai târziu.
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românesc, care îi perturbă coerenţa. De aceea calea fi rească de rezolvare 
este tocmai eliminarea ei, cu ocazia unei viitoare revizuiri.

Problema este că atunci când modifi ci o lege, sau revizuiești Constituţia, 
este foarte greu să mai menţii echilibrul și viziunea iniţială a legii. De aceea 
este uneori mai bine să adopţi integral un text nou, decât să schimbi ceva 
și să nu corelezi cu alte dispoziţii din lege. Încă din 2004, în prima ediţie a 
Manualului de drept administrativ am scris că revizuirea din 2003 doar a 
cosmetizat anumite probleme ale delegării legislative și indirect a permis 
adoptarea de ordonanţe de urgenţă în materia legilor organice, posibilitate 
care era permisă de o decizie a Curţii Constituţionale, dar criticată de o parte 
a doctrinei. De altfel, revizuirea din 2003 a stricat mai multe echilibre fi xate 
de Adunarea Constituantă.

Prof. univ. dr. Mircea Minea:

Cu privire la noile ordonanţe de urgenţă, știm și noi că au fost adoptate, 
dar au trecut pe lângă Curtea Constituţională, deoarece nu am fost sesizaţi 
de cine ar fi  putut să o facă.

În legătură cu O.U.G. nr. 55 din 2014, trebuie să dau o explicaţie. Am 
găsit de cuviinţă să atragem atenţia Parlamentului asupra art. 115 alin. (8) 
din Constituţie, pentru că nu cu multă vreme înainte, legea de aprobare a 
O.U.G. nr. 77 din 2013 – pe care noi am respins-o – a fost luată în dezbatere 
de către Parlament, care s-a pronunţat printr-un articol unic: „Se respinge 
ordonanţa”. Or, existaseră consecinţe juridice în temeiul acestei ordonanţe, 
și atunci ne-am gândit că ar trebui să îi aducem aminte că are o obligaţie 
constituţională.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Referitor la ordonanţele care nu ajung la Curtea Constituţională, se 
aplică principiul: „ce ordonanţe nu vă ating, vă fac mai puternici”!

Jud. dr. Rozalia Ana Lazăr1:

Apreciez în mod deosebit prezentarea dlui judecător Minea, mai ales 
că domnia sa nu are problema pe care o aveam eu, când ni se cereau 
cele mai bune 10 decizii pentru evaluarea anuală. Eu le alegeam pe cele 

1 Ultima funcţie exercitată a fost în cadrul secţiei de Contencios administrativ și fi scal a 
Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie.
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în care formulasem opinii separate, dar aveam satisfacţia să spun la fi nal: 
„confirmată prin lege”, confirmată prin decizia Curţii Constituţionale” 
ș.a.m.d.

Practica demonstrează că în timp, opiniile separate se confi rmă, pentru 
că un judecător nu le face, în absenţa unor argumente serioase.

Problemele pe care le-a ridicat domnia sa sunt deosebit de importante, 
deoarece în practică aceste diferenţe care privesc momentul în care un act 
normativ intră în vigoare – relativ la publicarea sa – au consecinţe uriașe.

Poate că din birou, abstract privind, nu apare ca fi ind o problemă, dar 
când îţi ajung pe masă acte administrative pentru anulare, în care ordonanţa 
de urgenţă a fost publicată la 09,00 dimineaţa, iar actul administrativ a 
fost emis la 10,00 dimineaţa – când încă nu apăruse în Monitorul Ofi cial în 
acea formă electronică, pentru public, dar fusese deja publicată ... Nimeni 
nu contestă caracterul de urgenţă al actului normativ, dar situaţia trebuie 
reglementată expres.

Noi am pus de mai multe ori această problemă în rapoartele noastre, 
pentru că am fost puși în faţa ei în mai multe cauze, deoarece între 
momentul publicării și cel al luării la cunoștinţă de către cei afectaţi de 
un act emis în baza noului act normativ trece un anumit interval de timp. 
Nu apare că s-a publicat la ora X, iar luarea la cunoștinţă a fost la ora Y. 
În această situaţie, administraţia publică este derutată, pentru că nu are 
la dispoziţie instrumente sigure de cunoaștere a întregului tablou juridic.

În ceea ce privește problema normelor care conţin dispoziţii din 
materia legilor organice, art. 115 trebuie coroborat cu art. 76, cum de altfel 
se și spune, destul de clar, la art. 115 alin. (5) ultima teză: „Ordonanţa de 
urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea 
prevăzută la articolul 76, alineatul (1)”. Nu mai încape discuţie, pentru că 
legea fundamentală este foarte clară.
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Limitarea obiectului ordonanţelor de urgenţă 
potrivit dispoziţiilor constituţionale

Conf. univ. dr. Benonica VASILESCU
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

Facultatea de Știinţe Juridice și Administrative

1. Delegarea legislativă constituţională

Pornind de la dispoziţiile art. 61 din Constituţie, potrivit cărora 
„Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica 
autoritate legiuitoare a ţării”, delegarea legislativă reprezintă o excepţie de 
la monopolul legislativ al Parlamentului.

Într-o opinie1, delegarea legislativă a fost defi nită ca fi ind un transfer al 
unor atribute legislative la puterea executivă, condiţionat sau necondiţionat, 
în timp ce, într-o altă opinie, delegarea legislativă semnifi că împuternicirea, 
pe timp limitat, a unei alte autorităţi decât cea legiuitoare să exercite 
prerogativele legislative2.

Cu privire la instituţia delegării, profesorul Paul Negulescu3 arăta că 
puterea legiuitoare nu are un drept originar, pe care să şi-l fi  creat singură, 
ci numai un drept concedat de puterea constituantă în numele naţiunii, 
aşa încât ea nu poate delega dreptul de a face legi unei alte puteri decât 
încălcând un principiu constituţional – cel al separaţiei puterilor în stat – 
şi principiul delegata potestas non delegatur (puterile delegate nu pot fi  
delegate / retransmise).

În doctrină4 s-a susţinut și faptul că „intervenţia puterii executive în 
domeniul legislativ este o substituţie instituţională care derogă de la regulile 
dreptului comun, găsindu-şi cu greu o argumentare raţională într-un sistem 
politic bazat pe principiul separaţiei puterilor în stat şi pe o constituţie 
scrisă, în care se stipulează că Parlamentul este unica putere legiuitoare”.

Acelaşi autor consideră însă, că soluţia delegării legislative a izvorât 
din necesităţi insurmontabile pentru viaţa politică, guvernanţii fi ind puşi 
în situaţia de a înfrânge un principiu politic – cel al separaţiei puterilor în 
stat – pentru a face faţă unor exigenţe sociale de neînlăturat.

1 Ioan Vida, Procedura legislativă, Bucureşti, 1999, p. 134.
2 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat II, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 

1996, p. 324.
3 Paul Negulescu, Curs de drept constituţional român, Bucureşti, 1927, p. 483.
4 Ioan Vida, Procedura ..., op. cit., p. 116
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Prin delegarea legislativă constituţională1, Guvernul poate adopta 
ordonanţe de urgenţă pentru a reglementa primar relaţii sociale, în situaţii 
extraordinare a căror reglementare nu poate fi  amânată, fără a mai fi  nevoie 
de încuviinţarea prealabilă a Parlamentului, condiţiile și limitele delegării 
fi ind precizate de legea fundamentală. Textul constituţional prevede însă 
obligaţia Guvernului de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Iniţial, textul constituţional se referea la „cazul excepţional”, însă prin 
revizuirea Constituţiei, acesta a fost înlocuit cu „situaţia extraordinară” care, 
potrivit art. 115 alin. (4), constă într-o stare de urgenţă în reglementarea 
unui aspect ce nu comportă în niciun fel amânare.

Prin Decizia nr. 255 din 20052, Curtea Constituţională a reţinut că, prin 
noua redactare, legiuitorul constituant a avut intenţia şi fi nalitatea de 
„restrângere a domeniului în care Guvernul se poate substitui Parlamentului, 
adoptând norme primare în considerarea unor raţiuni pe care el însuşi este 
suveran să le determine” și că, potrivit textului anterior, „posibilitatea 
Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă era condiţionată exclusiv de 
existenţa unor cazuri excepţionale”.

Prin aceeași decizie, Curtea Constituţională, arătând implicaţiile 
deosebirii terminologice dintre noţiunea de „caz excepţional”, utilizat 
în concepţia art. 114 alin. (4) din Constituţie anterior revizuirii, şi cea de 
„situaţie extraordinară”, a reţinut că, «... deşi diferenţa dintre cei doi termeni, 
din punctul de vedere al gradului de abatere de la obişnuit sau comun căruia 
îi dau expresie, este evidentă, acelaşi legiuitor a simţit nevoia să o pună la 
adăpost de orice interpretare de natură să minimalizeze o atare diferenţă, 
prin adăugarea sintagmei „a căror reglementare nu poate fi  amânată”, 
consacrând, astfel in terminis imperativul urgenţei reglementării. În sfârşit, 
din raţiuni de rigoare legislativă, a instituit exigenţa motivării urgenţei în 
chiar cuprinsul ordonanţei adoptate în afara unei legi de abilitare».

Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut că „invocarea elementului de 
oportunitate, prin definiţie de natură subiectivă, căruia i se conferă 
o eficienţă contributivă determinantă a urgenţei, ceea ce, implicit, îl 
converteşte în situaţie extraordinară, impune concluzia că aceasta nu are, 
în mod necesar şi univoc, caracter obiectiv, ci poate da expresie şi unor 
factori subiectivi, de oportunitate ... . Întrucât însă, asemenea factori nu sunt 
cuantifi cabili, afi rmarea existenţei situaţiei extraordinare, în temeiul lor sau 

1 Art. 115 alin. (4) din Constituţie - Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în 
situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi  amânată, având obligaţia de a motiva 
urgenţa în cuprinsul acestora.

2 Decizia nr. 255 din 2005, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 511 din 
16 iunie 2005.
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prin convertirea lor într-o asemenea situaţie, conferă acesteia un caracter 
arbitrar, de natură să creeze difi cultăţi insurmontabile în legitimarea delegării 
legislative. S-ar ajunge, astfel, ca un criteriu de constituţionalitate – situaţia 
extraordinară – a cărui respectare este prin defi niţie supusă controlului Curţii, 
să fi e, practic, sustras unui atare control, ceea ce ar fi  inadmisibil”.

În acelaşi context, amintim şi Decizia nr. 421 din 20071, prin care 
Curtea Constituţională a statuat că „urgenţa reglementării nu echivalează 
cu existenţa situaţiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se 
realiza şi pe calea procedurii obişnuite de legiferare”.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, pentru emiterea unei 
ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, 
cuantifi cabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un 
interes public2.

În ceea ce priveşte obligaţia motivării urgenţei în cuprinsul ordonanţelor 
de urgenţă, Curtea Constituţională a statuat constant în deciziile sale că este 
necesară precizarea motivelor de fapt şi de drept ale situaţiei extraordinare 
a cărei reglementare nu poate fi  amânată, care au determinat recurgerea 
la această cale de legiferare, precum şi a consecinţelor negative care s-ar 
produce în lipsa unei astfel de reglementări. Totodată, Curtea a reţinut că 
nemotivarea sau motivarea necorespunzătoare a ordonanţelor de urgenţă 
constituie motive pentru neconstituţionalitatea acestora3.

2. Încălcarea limitelor constituţionale constatată de 
instanţa de contencios constituţional

Prin dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţie se reglementează 
expres domeniile în care ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate. 
O astfel de limitare este de natură a clarifi ca problemele rezervate legilor 
organice pentru care Guvernul are abilitarea constituţională ca, în situaţii 
extraordinare a căror reglementare nu poate fi  amânată, să poată adopta 
norme cu putere de lege.

1 Decizia nr. 421 din 2007, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 367 din 
30 mai 2007.

2 Decizia nr.1008/2009, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 507 din 
23 iulie 2009.

3 Decizia nr. 34 din 1998, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 88 din 
25 februarie 1998; Decizia nr. 15 din 2000, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 267 din 14 iunie 2000; Decizia nr. 258 din 2006, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006. 
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În acest sens, textul constituţional, introdus ca urmare a revizuirii Legii 
fundamentale, statuează că ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate 
în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de 
Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor 
bunuri în proprietate publică.

În ceea ce priveşte sensul dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din legea 
fundamentală, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 1189 
din 20081, că «(...) se poate deduce că interdicţia adoptării de ordonanţe 
de urgenţă este totală şi necondiţionată atunci când menţionează că 
„nu pot fi  adoptate în domeniul legilor constituţionale” şi că „nu pot viza 
măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”. În celelalte 
domenii prevăzute de text, ordonanţele de urgenţă nu pot fi  adoptate dacă 
„afectează”, dacă au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi  adoptate 
dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în 
domeniile în care intervin».

a) - În aplicarea dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, Curtea 
Constituţională, analizând sesizarea de neconstituţionalitate a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi2, a reţinut, prin Decizia nr. 544 din 20063, că prin rolul său, 
Curtea de Conturi face parte din instituţiile fundamentale ale statului, astfel că 
reglementarea organizării şi funcţionării acesteia prin ordonanţă de urgenţă 
a Guvernului contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, 
conform cărora ordonanţele de urgenţă „nu pot afecta regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului”. Curtea a mai constatat că «adoptarea acestei 
ordonanţe de urgenţă încalcă şi dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Constituţia 
României, conform cărora „Parlamentul este organul reprezentativ suprem 
al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării”, prevederile art. 73 
alin. (3) lit. l), precum şi principiul separaţiei puterilor consacrat prin art. 1 
alin. (4) din Constituţie». În acest sens, Curtea Constituţională a statuat 
că „reglementarea pe calea ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă 
constituie, aşa cum se prevede expres în art. 115 din Constituţie, o atribuţie 
exercitată de Guvern în temeiul delegării legislative, iar depăşirea limitelor 
acestei delegări, stabilite prin însuşi textul Constituţiei, reprezintă o 

1 Decizia nr. 1189 din 2008 publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 787 
din 25 noiembrie 2008.

2 Ordonanţa de urgenţă nr. 43 din 2006 publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 525 din 19 iunie 2006.

3 Decizia nr. 544 din 2006 publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 568 
din 30 iunie 2006.
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imixtiune nepermisă în competenţa legislativă a Parlamentului, altfel spus, 
o violare a principiului separaţiei puterilor în stat”.

- În același context, amintim și Decizia nr. 1008 din 20091 referitoare la 
obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 224 din 2008 pentru modifi carea art. 5 alin. (2) 
din Legea nr. 415 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării2.

Prin această decizie, Curtea Constituţională a constatat, pe de o parte, 
că motivarea situaţiei extraordinare şi a urgenţei este insufi cientă şi nu 
corespunde exigenţelor dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie şi nici 
jurisprudenţei în materie a instanţei de contencios constituţional.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 224 din 2008, prin obiectul său de reglementare, intervine în 
organizarea şi funcţionarea unei instituţii fundamentale a statului – C.S.A.T. – 
şi nesocoteşte, astfel, prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie, conform 
cărora „ordonanţele de urgenţă (...) nu pot afecta regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului”.

Curtea a reţinut că „C.S.A.T.-ul este o autoritate a administraţiei publice 
centrale cu caracter autonom, care, potrivit art. 65 alin. (2) lit. g) şi art. 111 
alin. (1) din Constituţie, se află sub control parlamentar direct, astfel 
că includerea preşedintelui Senatului în componenţa acestui organism 
„afectează” raporturile dintre cele două autorităţi fundamentale ale statului, 
care trebuie să fi e guvernate de principiul constituţional al separaţiei şi 
echilibrului puterilor”.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 230 din 2008 pentru 
modifi carea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, 
pensiilor de stat şi al celor de serviciu3 a format obiectul excepţiei de 
neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului. Prin Decizia 
nr. 82 din 20084, Curtea Constituţională a constatat că prin dispoziţiile 
din cuprinsul acestei ordonanţe de urgenţă se interzice cumulul pensiei 
cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională desfăşurată în 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi, corelativ, se impune obligaţia 

1 Decizia nr. 1008 din 2009, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 507 
din 23 iulie 2009.

2 Legea nr. 415 din 2002, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 494 din 
10 iulie 2002.

3 Ordonanţa de urgenţă nr. 230 din 2008, publicată în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009.

4 Decizia nr. 82 din 2009, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 33 din 
16 ianuarie 2009.
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persoanelor afl ate în situaţia menţionată de a opta pentru pensie ori pentru 
veniturile realizate din activitatea profesională, altfel spus, de a renunţa la 
pensie pentru a continua activitatea profesională sau de a înceta activitatea 
profesională aducătoare de venituri pentru a-şi conserva pensia.

Curtea a reţinut că interdicţiile şi obligaţiile impuse prin ordonanţă 
afectează prin limitare atât dreptul la pensie prevăzut de art. 47 alin. (2) 
din Constituţie, cât şi dreptul la muncă consacrat prin art. 41 din Legea 
fundamentală. Luând în considerare prevederile art. 115 alin. (6) din 
Constituţie, în conformitate cu care ordonanţele de urgenţă nu pot afecta 
drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie, Curtea a constatat că 
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230 din 2008 sunt 
neconstituţionale, deoarece afectează drepturile fundamentale menţionate 
mai sus.

Rezultă, aşadar, că ordonanţa de urgenţă nu a fost declarată 
neconstituţională pentru faptul că soluţia legislativă nu ar fi  fost conformă 
dispoziţiilor Legii fundamentale, ci pentru faptul că Guvernul, potrivit 
prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, nu putea să recurgă la 
modalitatea de reglementare prin ordonanţă de urgenţă. În aceste condiţii, 
Ordonanţa de urgenţă nr. 230 din 2008 declarată neconstituţională a fost 
respinsă de Parlament prin Legea nr. 208 din 20091.

- Un alt exemplu de depăşire a limitelor Legii fundamentale îl reprezintă 
Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2009 pentru modifi carea şi completarea 
unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri 
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului2, prin care Departamentul de 
Control al Guvernului a fost desfi inţat, în locul acestuia înfi inţându-se, în 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Corpul de control al primului-
ministru, ca departament fără personalitate juridică.

Prin acelaşi act normativ, Departamentul pentru Lupta Antifraudă – 
DLAF a trecut din structura Cancelariei primului-ministru în cadrul aparatului 
de lucru al Guvernului, funcţionând ca structură fără personalitate juridică în 
subordinea primului-ministru şi în coordonarea viceprim-ministrului.

Personalul noilor structuri urma să fi e încadrat numai pe baza încrederii 
acordate de primul-ministru, respectiv de viceprim-ministru, şi cu condiţia 
semnării unui angajament de loialitate, retragerea încrederii având ca efect 
revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori 
desfacerea contractului de muncă, după caz.

1 Legea nr. 208 din 2009, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 385 din 
9 iunie 2009.

2 Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2009, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 84 din 11 februarie 2009.
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Legea de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă a făcut obiectul 
sesizării de neconstituţionalitate formulată de 77 de deputaţi. Printre 
argumente s-au reţinut atât încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din 
Constituţie, conform cărora ordonanţele de urgenţă nu pot afecta regimul 
instituţiilor fundamentale ale statului, cât şi încălcarea prevederilor 
art. 16 din Legea fundamentală, care consacră principiul egalităţii în drepturi 
a cetăţenilor.

Curtea Constituţională a reţinut, prin Decizia nr. 1039 din 20091, că 
dispoziţiile respectivei ordonanţe de urgenţă „încalcă atât prevederile 
art. 41 din Constituţie, cât şi principiul constituţional al egalităţii în drepturi 
a cetăţenilor, de vreme ce acestea introduc o condiţie care se constituie 
într-o derogare nejustifi cată de la prevederile Codului muncii, poziţionând 
persoanele vizate într-o situaţie de vădită inegalitate juridică în raport cu 
ceilalţi angajaţi”.

Curtea a mai reţinut că ordonanţa de urgenţă aprobată prin legea 
dedusă controlului „nu satisface exigenţele constituţionale consacrate de 
art. 16, art. 41 şi art. 115 alin. (6) din Constituţie2, conţinând norme care 
afectează sfera garanţiilor legale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
astfel că întreaga ordonanţă de urgenţă aprobată prin lege este lovită de 
neconstituţionalitate, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în 
condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) din Constituţie”.

Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa 
sa că viciul de neconstituţionalitate a unei ordonanţe sau ordonanţe de 
urgenţă emise de Guvern nu poate fi  acoperit prin aprobarea de Parlament 
a ordonanţei respective. În consecinţă, legea care aprobă o ordonanţă de 
urgenţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională3.

b) Prin Decizia nr. 1221 din 20084 referitoare la admiterea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136 
din 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului 
din învăţământ în anul 2008, Curtea a observat că „art. 1 alin. (4) din 
Constituţie a instituit principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul 

1 Decizia nr. 1039/2009, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 582 din 
21 august 2009.

2 Dispoziţiile art. 16 reglementează egalitatea în drepturi, art. 41 reglementează munca și 
protecţia socială a muncii, iar potrivit art. 115, alin.(6), ordonanţele de urgenţă nu pot afecta... 
drepturile, libertăţile și îndatoririle prevăzute de Constituţie.

3 Decizia nr. 421 din 2007, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 367 din 
30 mai 2007.

4 Decizia nr. 1221 din 2008, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 804 
din 2 decembrie 2008.
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democraţiei constituţionale, ceea ce presupune, pe de o parte, că niciuna 
dintre cele trei puteri nu poate interveni în activitatea celorlalte puteri, iar 
pe de altă parte, presupune controlul prevăzut de lege asupra actelor emise 
de fi ecare putere în parte”.

«Curtea reţine că relaţia dintre puterea legislativă şi cea executivă se 
exprimă prin competenţa conferită Guvernului de a adopta ordonanţe de 
urgenţă în condiţiile stabilite de art. 115 alin. (4) din Constituţie. Astfel, 
ordonanţa de urgenţă, ca act normativ ce permite Guvernului, sub 
controlul Parlamentului, să facă faţă unei situaţii extraordinare, se justifi că 
prin necesitatea şi urgenţa reglementării acestei situaţii care, datorită 
circumstanţelor sale, impune adoptarea de soluţii imediate în vederea 
evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Or, adoptarea de către 
Guvern a Ordonanţei de urgenţă nr. 136 din 2008 nu a fost motivată de 
necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a 
intervenit, ci, dimpotrivă, de contracararea unei măsuri de politică legislativă 
în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptată de Parlament. 
Aşa fi ind, în condiţiile în care legiuitorul primar a stabilit deja, prin Legea 
nr. 221 din 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15 din 2008 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din 
învăţământ1, ... condiţiile şi criteriile de acordare a acestor creşteri salariale, 
Guvernul, prin intervenţia sa ulterioară, intră în confl ict cu prevederile art. 61 
alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora „Parlamentul este organul reprezentativ 
suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”».

În continuare, Curtea a constatat că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 136 din 2008 „înfrâng şi prevederile art. 115 alin. (6) din 
Constituţie, deoarece afectează drepturi fundamentale, precum dreptul la 
muncă şi la protecţia socială a muncii şi dreptul la un nivelul de trai decent, 
aşa cum sunt consfi nţite în prevederile constituţionale ale art. 41 şi art. 47 
alin. (1). Prin conţinutul lor, acestea sunt drepturi complexe care includ şi 
dreptul la salariu şi dreptul la condiţii rezonabile de viaţă, care să asigure un 
trai civilizat şi decent cetăţenilor”.

Având în vedere argumentele expuse, Curtea a reţinut că nerespectarea 
acestor norme constituţionale atrage şi înfrângerea prevederilor 
constituţionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora „În România, respectarea 
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

c) O altă limitare a obiectului ordonanţei de urgenţă și, prin urmare, a 
intervenţiei executivului printr-un astfel de act, a fost reţinută de Curtea 

1 Legea nr. 221 din 2008, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 730 din 
28 octombrie 2008.



111

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Constituţională prin Decizia nr. 415 din 2010. Referindu-se la prevederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie, Curtea a constatat că aceste dispoziţii disting – 
cu privire la obligaţia de a pune de acord prevederile neconstituţionale 
cu dispoziţiile Constituţiei – între competenţa Parlamentului, pentru 
dispoziţiile din legi, pe de-o parte, şi cea a Guvernului, pentru dispoziţiile 
din ordonanţe ale acestuia, pe de altă parte.

Ca atare, pe o perioadă de 45 zile de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial al României a deciziei Curţii, Guvernul nu poate adopta o ordonanţă 
de urgenţă pentru a pune de acord prevederile legii constatate ca fi ind 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, putând iniţia doar un proiect 
de lege în acord cu cele stabilite prin decizie.

Deciziile Curţii Constituţionale care au fost prezentate în cadrul acestui 
demers știinţifi c sunt doar câteva din cele care au constatat aspecte de 
neconstituţionalitate a ordonanţelor de urgenţă prin încălcarea domeniilor 
expres și limitativ prevăzute de Constituţie.
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Simplifi carea legislaţiei ca mijloc de îmbunătăţire 
a activităţii statului

Dr. Cătălin CIORA
consilier, şef sector
Consiliul Legislativ

1. Delimitarea noţiunii de simplifi care a legislaţiei

Doctrina şi practica juridică din România au fost preocupate în mod 
constant de sistematizarea şi simplifi carea legislaţiei, în contextul unei 
infl aţii normative caracterizate de abundenţa normelor şi instabilitatea 
regulilor.

Noţiunea de simplifi care a legislaţiei nu poate fi  defi nită cu uşurinţă. Din 
punct de vedere formal, simplifi carea reprezintă modalitatea de a garanta 
ca normele juridice să fie înţelese de toţi cetăţenii, adică să se producă 
inteligibilitatea dreptului. Simplifi carea legislaţiei vizează, în această perspectivă, 
satisfacerea principiului de claritate al legii şi al obiectivului cu valoare 
constituţională al cunoaşterii legii. Într-adevăr, egalitatea în faţa legii enunţată 
de Constituţie [art. 16 alin. (1)] ar putea să nu fi e efectivă dacă cetăţenii nu 
dispun de o cunoaştere sufi cientă a normelor care le sunt aplicabile, şi nici de 
mijloacele adecvate pentru a se asigura însuşirea acestor norme.

Desigur, forma regulii de drept poate împiedica cetăţeanul să aibă 
o înţelegere reală asupra textului. Totodată, norma juridică nu poate 
fi accesibilă cu uşurinţă, din cauza inflaţiei textelor şi a modificărilor 
succesive făcute de legiuitor. Claritatea actului normativ impune coerenţa 
textelor unele cu altele. În acest scop, prezentarea legislaţiei într-un 
ansamblu organizat, construit după un plan de ansamblu sistematic, este 
indispensabilă.

De acest demers al respectării exigenţelor necesare pentru întocmirea 
proiectelor de acte normative se ocupă prevederile Legii nr. 24 din 
2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare. Această 
lege, adoptată la propunerea Consiliului Legislativ, cuprinde reglementări 
detaliate cu privire la procesul de elaborare, redactare şi structurare a 
actelor normative, menite să faciliteze şi să ordoneze desfăşurarea acestuia.

După cum spunea un cunoscut specialist în tehnică legislativă din 
Uniunea Europeană „elaborarea legilor nu este numai o artă, ci este, în egală 
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măsură, o ştiinţă sau mai exact o tehnică şi, în plus, o tehnică difi cilă. Frecvenţa 
criticilor în acest domeniu demonstrează această difi cultate. Aceste critici, 
care există în toate ţările, se fac atât asupra cantităţii, cât şi asupra calităţii 
legislaţiei”1.

Practic, prin simplificarea legislaţiei se urmărește menţinerea unui 
corp legislativ simplu și ușor de înţeles, care astfel contribuie la creșterea 
efi cienţei și efi cacităţii implementării politicilor publice care fac obiectul 
reglementărilor.

2. Mijloace de realizare a simplifi cării legislative

Pentru a asigura legislaţiei interne o cât mai bună înţelegere şi o cât mai 
corectă aplicare atât de către instituţiile statului, cât și de către cetăţeni, 
este esenţial ca redactarea actelor normative să fi e una de calitate. Actele 
adoptate de către autorităţile româneşti trebuie să fi e redactate în mod 
inteligibil şi unitar, în conformitate cu principiile uniforme de prezentare 
şi de tehnică legislativă, astfel încât cetăţenii şi operatorii economici să-şi 
poată cunoaşte drepturile şi obligaţiile, iar instanţele judecătoreşti să poată 
asigura respectarea lor.

Redactarea unui act normativ trebuie să respecte anumite cerinţe, 
respectiv să fi e: clară – adică uşor de înţeles, fără echivoc; simplă – adică 
concisă, fără elemente inutile; precisă, fără să lase loc de incertitudine în 
mintea cititorului. Aceste cerinţe sunt precizate în mod expres în conţinutul 
Legii nr. 24 din 2000, în art. 34 alin. (1).

Aceste principii esenţiale pot fi  considerate ca o aplicare a principiilor 
generale de drept, cum ar fi :

i)  egalitatea cetăţenilor în faţa legii, în sensul că legea trebuie să fi e 
accesibilă tuturor şi înţeleasă de toţi, indiferent de nivelul pregătirii 
şi poziţiei în societate;

ii)  securitatea juridică, înţelegându-se că legea trebuie să fi e previzibilă 
în aplicarea sa.

Principiile enunţate prezintă o importanţă specială deoarece actele 
normative nou elaborate urmează să fi e încadrate într-un sistem care este 
foarte complex şi variat, facilitând înţelegerea restului legislaţiei interne 
şi evitând eventualele conflicte care ar rezulta dintr-o calitate slabă a 
redactării.

1 Jean-Claude Piris, Director general al Serviciului juridic al Consiliului Uniunii Europene, 
Union européenne: comment rédiger une legislation de qualité dans 20 langues et pour 25 Etats 
membres, în Revue du droit public, nr. 2 din 2005, p. 476.
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Ca principale mijloace de realizare a procedurii de simplifi care a legislaţiei, 
pe plan intern, amintim:

a) plecând de la cunoscuta afi rmaţie a lui Montesquieu: „legile inutile 
şubrezesc legile necesare”1, se impune o asanare legislativă continuă, prin 
care să se degreveze sistemul legislativ de actele şi dispoziţiile anacronice, 
folosind instituţia abrogării.

Asanarea legislativă s-a dovedit a fi un proces dificil şi de durată, 
întrucât o serie de acte normative considerate parţial anacronice în raport 
cu dispoziţiile şi spiritul noii Constituţii nu au putut fi  abrogate imediat, 
existând riscul creării unui vid legislativ. De aceea, eliminarea lor din 
legislaţie a trebuit să se facă în paralel cu procesul de novare legislativă, în 
cadrul căruia au fost adoptate noi acte normative.

Într-o primă fază, acţiunea de reexaminare a legislaţiei făcută pe baza 
evidenţei ofi ciale a legislaţiei ţinute la zi de Consiliul Legislativ a avut drept 
criterii: contradicţia cu prevederile şi spiritul Constituţiei; contradicţia cu 
noile acte normative adoptate care au promovat concepţii noi în plan 
legislativ; caracterul desuet al reglementării. În urma abrogărilor succesive, 
legislaţia anterioară datei de 21 decembrie 1989 reprezintă mai puţin de 
2%, cifră ce poate fi  socotită nesemnifi cativă, luându-se în considerare şi 
obiectul de reglementare al actelor normative în cauză, care nu creează un 
confl ict cu legislaţia actuală şi nu sunt de natură a infl uenţa juridic statul 
de drept instituit prin Constituţia din 1991.

b) înnoirea legislaţiei, prin elaborarea şi adoptarea unor acte normative 
noi, potrivit actualelor relaţii social-economice şi politice din societate. 
România a avut de înfruntat două mari provocări legislative: novarea 
legislativă cerută de noile realităţi economico-sociale şi politice ale tranziţiei 
de la sistemul totalitar la sistemul democratic, dar şi transpunerea normelor 
comunitare în dreptul românesc în vederea aderării României la Uniunea 
Europeană.

Pentru ca legile să fie înţelese mai bine şi să fie mai corect puse în 
practică, aplicate şi respectate, este esenţial să se vegheze asupra calităţii 
redacţionale şi acest lucru se poate realiza doar prin respectarea cu stricteţe 
a regulilor de tehnică legislativă.

În mod evident, între exigenţele de simplicitate şi cele de precizie poate 
exista o contradicţie. Adeseori, simplifi carea se face în detrimentul preciziei 
şi invers. În practică, trebuie să se găsească un punct de echilibru, astfel încât 
norma să fi e cât se poate de precisă fără ca înţelegerea ei să devină difi cilă. 
Acest punct de echilibru poate varia în funcţie de destinatarii normei.

1 Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, 1758.



115

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Iniţiatorul unui act normativ trebuie să reducă intenţia normativă 
la concepte simple pentru a o putea exprima apoi într-un mod simplu. 
Acesta trebuie să folosească, în măsura în care este posibil, cuvinte din 
limbajul curent. Dacă este necesar, va opta pentru claritatea enunţului în 
detrimentul esteticii stilului. De exemplu, va evita utilizarea de sinonime şi 
a unor expresii diferite pentru a exprima aceeaşi idee.

c) Actele normative, ca principale instrumente de reglementare şi de 
refl ectare a relaţiilor sociale sunt însă modifi cate fără încetare, multiplicând 
insecuritatea juridică a cetăţeanului. Modifi cările devin din ce în ce mai 
speciale, rămân adesea parţiale, neabrogându-se întotdeauna în mod expres 
dispoziţiile perimate. La această abundenţă de norme se adaugă, pe de altă 
parte, complexitatea sa. Simplicitatea, claritatea şi calitatea tehnică nu mai 
sunt caracteristicile principale ale dreptului contemporan. Viaţa cetăţenilor 
este din ce în ce mai normată, regulile generale sunt adesea lăsate deoparte 
în favoarea celor detaliate1.

Întrucât modifi cările, completările şi abrogările la care sunt supuse 
actele normative fac difi cilă perceperea integrală a prevederilor acestora, 
pentru o regăsire facilă a informaţiei juridice în asemenea cazuri, s-a recurs 
la operaţiunea juridică a republicării.

În literatura de specialitate din ţara noastră republicarea unui act 
normativ, în sens juridic, a fost defi nită ca o activitate ofi cială care constă 
în includerea tuturor intervenţiilor legislative la care a fost supus acel act 
normativ în forma sa de bază, originară, operaţiune în urma căreia actul în 
cauză dobândeşte o redactare actualizată şi coerentă, sub forma unui act 
unic, dându-se textelor şi o nouă numerotare, dacă este cazul2.

La defi niţia de mai sus se impun mai multe precizări. În primul rând, este 
de subliniat că textul actului normativ republicat va include, totdeauna, 
numai intervenţiile legislative exprese care s-au operat asupra sa; alte 
posibile modifi cări, cum sunt acelea implicite şi care presupun o activitate 
de interpretare a textelor, de competenţa organelor de aplicare a legii, 
exced cadrului legal al republicării, astfel cum este concepută ea în ordinea 
noastră de drept. Republicarea unui act normativ se poate realiza numai 
în baza unei dispoziţii exprese de republicare, dispoziţie cuprinsă într-un 

1 S. Popescu, C. Ciora, V. Ţăndăreanu, Aspecte practice de tehnică şi evidenţă legislativă, 
Editura Monitorul Ofi cial, Bucureşti 2008, p. 21 şi urm.

2 A se vedea şi I. Mrejeru, Tehnica legislativă, Bucureşti, Editura Academiei, 1979; I. Vida, Legistică 
formală. Introducere în tehnica şi procedura legislativă, Ediţia a III-a, revizuită şi completată, 
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2006; V. D. Zlătescu, Introducere în legistica formală, Bucureşti, Editura 
Rompit, 1995.
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articol fi nal al actului de modifi care, de completare sau de abrogare parţială 
a reglementării în cauză.

În practică se întâlnesc situaţii când, datorită numeroaselor intervenţii 
suferite de actul normative de bază, identifi carea formei în vigoare pentru 
unele elemente de structură este difi cilă, operaţiunea republicării fi ind 
practic imposibil de realizat. Poate exemplul cel mai reprezentativ în acest 
sens este reprezentat de Legea nr. 571/2003, sau aşa cum este consacrată, 
Codul fi scal, care a suferit în perioada în care a fost în vigoare intervenţii 
legislative prin mai mult de 80 de acte normative.

Pentru a avea un caracter ofi cial, procedura şi instituţiile implicate în 
republicarea unui act normativ este reglementată legal, republicarea actului 
fi ind necesar să aibă loc în Partea I a Monitorului Ofi cial al României, orice 
altă tipărire a actului normativ, chiar dacă cuprinde toate intervenţiile pe 
care acesta le-a suferit pe parcursul existenţei sale, nu are o semnifi caţie 
ofi cială şi nu poate fi  invocată în faţa unei autorităţi publice.

d) consolidarea textelor legislative corespunde unei simplifi cări a actelor 
juridice, prin integrarea neofi cială a diverselor modifi cări în actul de bază, 
ceea ce nu implică însă adoptarea unui act nou. Este vorba de o simplă 
operaţie de clarifi care, textul rezultat neproducând efecte juridice.

Această operaţiune este realizată în principal de numeroasele aplicaţii 
private privind softurile legislative, însă rezultatul obţinut nu are caracter 
oficial, putându-se produce unele erori privind forma unui element de 
structură în vigoare la un moment dat, datorate în primul rând numeroaselor 
intervenţii legislative suferite de un act normativ, dar şi de calitatea celui care 
realizează această operaţiune. Putem spune că este vorba de o republicare 
neofi cială, forma actelor normative nefi ind întocmită de instituţiile care au 
această obligaţie legală, astfel cum este cazul la republicare.

e) realizarea de culegeri de acte normative, de codexuri, care cuprind 
reglementările legale în vigoare dintr-un anumit domeniu de activitate sau 
din domenii conexe, cuprinse în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, 
în vederea unei mai lesnicioase cunoaşteri şi aplicări a acestora.

Această încorporare de texte normative nu reprezintă o operă legislativă, 
ea nu produce efecte juridice, iar volumul obţinut nu presupune nici o 
prelucrare a materialului normativ, ci doar o concentrare pe baza unor 
criterii prestabilite de către o autoritate publică ori de către o persoană 
particulară1.

f) codifi carea legislaţiei în vigoare. Demersurile de codifi care urmăresc 
asigurarea unei mai mari securităţi juridice şi a unei mai bune accesibilităţi 

1 I. Vida, Legistică ..., op. cit, p. 176.
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a dreptului, în acord cu exigenţele constituţionale legate de garantarea 
drepturilor substanţiale. Ea permite să se creeze un document unic 
într-o materie a dreptului, să adune normele dispersate pentru a le face 
coerente şi accesibile, urmărind un plan logic, permite să clarifi ce dreptul 
şi să-l actualizeze, abrogând textele perimate, incompatibile sau contrare 
Constituţiei, ori altor acte normative, angajamentelor comunitare sau 
internaţionale şi permite, totodată, să pună în evidenţă lacunele sistemului 
juridic, pregătind reformele necesare.

Codificarea oficială corespunde adoptării unui act juridic nou, care 
integrează şi abrogă actele ce fac obiectul codifi cării (acte de bază plus acte 
modifi catoare) fără să le schimbe substanţa. Ea poate fi  verticală (noul act 
juridic integrează într-unul singur actul de bază şi actele sale modifi catoare) 
sau orizontală (noul act juridic integrează într-unul singur mai multe acte 
de bază paralele – şi modifi cările lor – dar referitoare la aceeaşi materie)1.

g) recurgerea sporită la tehnologiile informaţiei în managementul 
legislaţiei, atât în evidenţa actelor normative asistată de calculator, cât 
şi în elaborarea şi aplicarea mai uniformă a legilor. Astfel, o condiţie 
determinantă pentru simplifi carea legislaţiei este reprezentată de o evidenţă 
ofi cială a legislaţiei naţionale bine pusă la punct, aplicaţie ce s-a realizat 
deja de către Consiliul Legislativ, la început în sistem manual, apoi, după 
anul 2003 în sistem informatizat. Datele de ieşire sunt utilizate în aplicaţia 
dedicată Repertoriului Legislaţiei României, în varianta anuală pe hârtie şi 
în variantă on line, mereu actualizată, pe site-ul Consiliului Legislativ.

3. Strategia pentru o reglementare mai bună

În îndeplinirea atribuţiilor sale constituţionale, Consiliul Legislativ este 
dator să sugereze şi să propună promovarea unor reglementări normative 
clare şi precise, precum şi să vegheze la păstrarea unei drepte şi judicioase 
cumpene între principiul stabilităţii dreptului şi acela al dinamicii acestuia, 
militând pentru restabilirea încrederii în norma de drept. Aceste obiective 
pot fi  îndeplinite nu numai prin activitatea de avizare, pe fond, a proiectelor 
de acte normative, ci şi prin eforturile ce trebuie depuse pentru stricta 
aplicare a normelor de tehnică legislativă, care urmăresc ca legea să fi e 

1 Pentru detalii a se vedea şi „La codifi cation. Actes du colloque organisé les 27 et 28 octobre 
1995 par l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse et l’Institut d’études judiciaires de la Faculté 
de droit de Toulouse”, Paris, Dalloz, 1997; S. Popescu, La codifi cation et la reconstruction d’un 
sistème juridique en Roumanie, în „Revue française d’administration publique”, nr. 82, 1997, 
p. 317–322; S. Popescu, V. Ţăndăreanu, Probleme actuale ale tehnicii legislative, Bucureşti, 
Ed. Lumina Lex, 2003, capitolul IV – Codifi carea legislativă.
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clară şi, deci, cât mai accesibilă cetăţenilor, prin programul de abrogare 
a actelor normative anterioare Constituţiei din 1991, care contravin 
prevederilor şi principiilor acesteia, prin informatizarea legislaţiei, prin 
întreaga activitate de evidenţă legislativă, care, toate, cumulate, permit 
cetăţenilor, instituţiilor, tuturor utilizatorilor dreptului să se descurce mai 
uşor în labirintul legislativ.

Considerăm că până a se ajunge la o stabilizare şi simplificare a 
legislaţiei, trebuie începută realizarea unei codifi cări susţinute şi sistematice, 
cu etapele preliminare amintite, inclusiv cu republicarea actelor vizate, pe 
baza unui program stabilit, rolul Consiliului Legislativ trebuind să fi e bine 
conturat, alături de celelalte instituţii implicate.

În acest sens a fost adoptată Strategia pentru o reglementare mai bună 
la nivelul administraţiei publice centrale 2014-20201. Ea îşi propune cu 
prioritate îmbunătăţirea calităţii şi simplifi carea reglementărilor naţionale, 
în vederea reformării instituţiilor statului, în sensul îmbunătăţirii activităţii 
acestora.

Scopul strategiei este acela de a crea un cadru de reglementare care 
să favorizeze dezvoltarea economică, iar printre principalele obiective ale 
strategiei amintim îmbunătăţirea evaluării impactului reglementărilor şi a 
activităţii de consultare; reducerea sarcinilor administrative pentru mediul 
de afaceri; facilitarea interacţiunii dintre sectorul economic şi administraţia 
publică centrală; îmbunătăţirea procesului de reglementare la nivelul 
agenţiilor şi autorităţilor de reglementare şi control;

Obiectivele specifi ce ale Strategiei sunt cele referitoare la: simplifi carea 
fondului activ al legislaţiei; creșterea calităţii fluxului reglementărilor; 
dezvoltarea capacităţii administrative pentru implementarea politicilor 
privind mai buna reglementare.

În ceea ce privește simplifi carea fondului activ al legislaţiei (sau mai 
pe scurt simplifi carea legislaţiei) sunt propuse două direcţii de acţiune: 
sistematizarea şi unifi carea legislaţiei și reducerea birocraţiei pentru mediul 
de afaceri.

Simplifi carea legislaţiei ar urma să se facă în trei etape: inventarierea şi 
analiza stocului legislativ existent; propunerea celor mai potrivite metode 
de simplifi care a legislaţiei, pe baza criteriilor de prioritizare stabilite; iar 
ultima ar consta în implementarea efectivă a măsurilor de simplifi care a 
legislaţiei.

1 Strategia a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 2014, publicată în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 917 din 17 decembrie 2014.
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Implementarea efectivă va utiliza instituţia republicării; înlăturarea 
paralelismelor în reglementare fie prin abrogare, fie prin concentrarea 
materiei în reglementări unice; dezvoltarea unor proiecte de codifi care a 
legislaţiei pentru principalele corpuri de legislaţie – codifi care pilot a unor 
corpuri de legislaţie semnifi cativă – (transporturi, sănătate, prevederi fi scale, 
muncă; în paralel, recurgerea la tehnologia informaţiei pentru asigurarea 
accesului publicului la reglementări prin publicarea pe pagina de web a 
instituţiilor direct implicate a formei consolidate, actualizată permanent, 
a unui act normativ frecvent aplicat și al cărui impact economic este 
considerabil).

În sensul simplificării legislaţiei, considerăm că ar trebui urmărite 
următoarele aspecte:

-  diminuarea numărului actelor normative, în contextul procesului de 
elaborare şi promovare a actelor normative, avându-se în vedere cu 
prioritate necesitatea evitării paralelismelor atât în cadrul unui act 
normativ, cât şi în ansamblul sistemului legislaţiei active;

- asanarea legislaţiei active, prin abrogarea dispoziţiilor legale căzute 
în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate 
cu reglementarea preconizată, prin reevaluarea fiecărui sector 
legislativ, efectuată, conform competenţelor de specialitate, de 
fi ecare instituţie a statului;

-  stabilitatea legislativă, prin înfrânarea tentaţiei de a aduce schimbări 
în mod repetat, ce nu sunt necesare în contextul legislaţiei active, 
combătându-se corespunzător excesul de reglementare, avându-se în 
vedere astfel, realizarea unui raport echilibrat între statica şi dinamica 
dreptului;

-  asigurarea unităţii şi, totodată, a unicităţii reglementării în cadrul 
actelor normative ce privesc aceleaşi domenii ale legislaţiei 
active, îndeosebi, prin sporirea rolului codifi cării în activitatea de 
sistematizare a legislaţiei;

-  facilitarea identifi cării, înţelegerii, interpretării şi aplicării rapide şi 
corecte a actelor normative, prin întărirea activităţii de încorporare a 
actelor normative în codexuri pe materii, şi totodată, prin recurgerea 
sistematică la instituţia „republicării”;

-  asigurarea accesibilităţii la informaţia juridică, atât a cetăţenilor, cât 
şi a celorlalte categorii de persoane interesate.
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4. Concluzii

Textul actelor normative devine atât de criptic şi alambicat, încât fără 
intervenţia unui specialist (uneori chiar pe un anumit domeniu) accesul la 
legislaţie nu ajută prea mult, sau este nevoie de foarte mult timp pentru 
obţinerea informaţiei utile şi corecte.

Desigur, forma regulii de drept poate împiedica cetăţeanul să aibă o 
înţelegere reală asupra textului. Totodată, norma juridică nu poate fi  accesibilă 
cu uşurinţă din cauza infl aţiei textelor şi a modifi cărilor succesive făcute de 
legiuitor. Claritatea actului normativ impune coerenţa textelor unele cu altele. 
În acest scop, prezentarea legislaţiei într-un ansamblu organizat, construit 
după un plan de ansamblu sistematic, este indispensabilă.

În acest context merită amintit şi Studiul „Securitatea juridică şi 
complexitatea dreptului” (publicat în 2006 împreună cu Raportul anual 
al Consiliului de Stat din Franţa1), care are un prim capitol intitulat 
„Complexitatea crescută a normelor ameninţă statul de drept”. Vorbind 
despre calitatea legii, acest studiu precizează: „Legea este făcută pentru a 
impune, a interzice, a sancţiona. Ea nu este făcută pentru a vorbi mult şi fără 
rost, a crea iluzii, a provoca ambiguităţi şi decepţii. Legea trebuie să fi e deci 
normativă: legea non-normativă diminuează regula necesară, inducând un 
dubiu asupra efectului real al dispoziţiilor sale. [...] Pentru a şti ce prevede 
legea, nu este sufi cient ca ea să fi e accesibilă în sens material. Este vorba 
desigur de o exigenţă esenţială, iar publicarea normei, care este destinată să 
o facă accesibilă, constituie de altfel o condiţie a opozabilităţii sale. Dar mai 
trebuie şi ca norma să fi e inteligibilă. Inteligibilitatea implică lizibilitatea, atât 
claritatea şi precizia enunţurilor, cât şi coerenţa lor. Ea mai presupune şi ca 
regulile să dobândească întreaga lor forţă în contextul corpus-ului juridic în 
care ele sunt chemate să se integreze, fără să facă, în acest scop, apel la prea 
multe dispoziţii exterioare textului”2.

1 Raportul anual al Consiliului de Stat din Franţa pe anul 2006, din care face parte 
studiul menţionat, poate fi  consultat pe http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/
BRP/064000245/0000.pdf

2 A se vedea pag. 282 din raportul menţionat.
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Reforma reformei. Studiu de caz: 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013

Dr. Irina ALEXE*

MOTTO:
„În atmosfera morală de azi, Universitatea are nu numai sarcina, dar 

imperioasa datorie de a-şi spune hotărât cuvântul ei, liberă de orice alte 
preocupări decât acele pe care i le formulează idealul ştiinţifi c. În zilele în 
care domnia materialismului îşi întinde atotputernicia în domeniile cele mai 
superioare ale vieţii de Stat, ameninţând să invadeze altarul sacru al ştiinţei, 
Universitatea are datoria să se ridice, cu imensa ei autoritate morală şi să 
impună tuturor să se întoarcă la acele reguli de viaţă care sunt conforme 
cu inteligenţa umană. Este singurul mijloc prin care putem intra în normal 
şi restabili ordinea morală a societăţii noastre.”

G. ALEXIANU, Profesor de drept public la Universitatea din 
Cernăuţi, Cuvânt înainte la Cursul de Drept Constituţional, vol. I, 
Editura Casa Şcoalelor, 1930, p. XV.

I. Introducere

Pornind de la tema conferinţei1, care vizează reforma statului, instituţiile, 
procedurile, dar şi resursele administraţiei publice, precum şi de la 
ultima parte a motto-ului ales de organizatori, potrivit căruia „...reforma 
administrativă nu trebuie făcută în mod pripit şi, mai ales, ar fi  o adevărată 
crimă legiferarea ei fără pregătirile şi studiile necesare pretinse la o asemenea 
mare operă în orice stat civilizat”2, ne-am întrebat cum trebuie procedat în 
situaţia în care, pentru reglementarea unor instituţii fundamentale sunt 
realizate acele studii care, împreună cu bunele practici, sunt acceptate la un 
moment dat ca stând la baza reformei instituţiilor respective pentru ca, la 
un alt moment dat, acele instituţii să fi e supuse aşa-zisei reforme a reformei, 
fără dezbatere, fără studii şi fără o argumentare solidă şi sustenabilă.

Ne-am amintit cuvintele doamnei prof. univ. dr. Verginia Vedinaş care 
exprima, într-o manieră elocventă, un semnal de alarmă la care ne raliem, 
referitor la instabilitatea legislativă: „Credem, cu toată fi inţa noastră, că 

* Doctor în drept al Universităţii din Bucureşti.
1 Cea de-a IV-a Conferinţă anuală cu tema Reforma statului. Instituţii, proceduri, resurse ale 

administraţiei publice, organizată de Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (CDPSA) 
din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, 23 octombrie 2015. 
Informaţiile despre temă şi motto sunt disponibile pe site-ul http://cdpsa.ro/evenimente/
fi les/al_doilea_anunt_conferinta_cdpsa_23_octombrie.pdf, consultat ultima dată la 6 august 
2015. Articolul a fost prezentat, la 20 octombrie 2015, în cadrul conferinţei.

2 Emil E. Dondea, Revista administrativă, nr. 23 din 1922.
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stabilitatea legislativă înnobilează o naţiune. Un sistem de drept în care 
actele normative se schimbă periodic, în care chiar codurile, care ar trebui 
să se caracterizeze prin stabilitate, sunt supuse acestor schimbări, este 
evident că este predispus la derapaje de la starea de legalitate şi chiar de la 
cea de constituţionalitate. Sunt lucruri care ne preocupă şi chiar ne dor. În 
egală măsură nu ne poate lăsa indiferentă faptul că principiile şi instituţiile 
juridice sunt adeseori denaturate, prin modul în care sunt aplicate. Că regulile 
devin în practică excepţii şi excepţiile reguli. Este sufi cient să ne raportăm la 
instituţia delegării legislative şi cu precădere, la ordonanţele de urgenţă, al 
căror regim juridic este adeseori deformat printr-o aplicare care excedează 
fi lozofi a textului constituţional şi care adeseori este sancţionată de Curtea 
Constituţională”1.

Pentru a răspunde întrebării din primul paragraf am ales să analizăm, 
în continuarea studiilor anterioare, motivele invocate de Guvern pentru 
adoptarea unui singur act normativ, O.U.G nr. 82 din 20132, precum şi 
considerentele reţinute de Curtea Constituţională a României în decizia3 
prin care actul normativ respectiv a fost declarat neconstituţional în 
integralitatea sa. Nu vom mai prezenta multiplele modifi cări intervenite 
mai ales pe calea ordonanţei de urgenţă în reglementarea statutului 
înalţilor funcţionari publici, pentru că am realizat acest lucru în decursul 
ultimilor ani4, inclusiv în cadrul ultimelor două conferinţe anuale organizate 
de Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (CDPSA) din cadrul 
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative5. Vom analiza însă cum, 
printr-o ordonanţă de urgenţă care a fost aplicată timp de aproximativ doi 
ani, O.U.G. nr. 82 din 2013, pentru care, aşa cum am arătat anterior, Curtea 

1 V. Vedinaş, Cuvânt-înainte la ediţia a VIII-a, în Drept administrativ, ediţia a IX-a revăzută 
şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2015, p. 7.

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 pentru modifi carea Legii nr. 188 din 
1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 549 din 29 august 2013. 

3 Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 351 din 7 mai 2015, referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 
pentru modifi carea Legii nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 433 din 17 iunie 2015.

4 Pentru dezvoltarea subiectului a se vedea I. Alexe, Înalţii funcţionari publici, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

5 I. Alexe, Categoria înalţilor funcţionari publici. Tendinţe actuale, în E. Bălan și colab. (coord.), 
Administraţia publică – între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale, 
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2014, pp. 136-144; I. Alexe, Situaţia extraordinară – temei sau 
pretext pentru puterea executivă de a reglementa în domenii rezervate legii?, în E. Bălan, C. Iftene, 
M. Văcărelu (coord.), Administraţia publică în situaţii de criză, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 
2015, pp. 128-135.
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Constituţională a constatat, prin Decizia nr. 351 din 7 mai 2015, că este 
neconstituţională în integralitatea sa, a fost afectat în mod negativ atât 
dreptul la muncă al funcţionarului public, cât şi regimul juridic al funcţiei 
publice.

Ne întrebăm totuşi, şi încercăm să găsim răspunsuri, aşa cum am 
făcut-o1şi în cazul unei alte ordonanţe de urgenţă, O.U.G. nr. 77 din 
20132, neconstituţională şi aceasta, adoptată cu doar două luni înainte de 
adoptarea O.U.G. nr. 82 din 2013, prin care a fost modifi cată şi completată 
inclusiv Legea nr. 188 din 19993, cum un astfel de act normativ a putut fi  
avizat din punct de vedere al conformităţii cu normele constituţionale şi de 
ce Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care a fost înfi inţată tocmai 
pentru a crea şi dezvolta un corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi 
imparţial, a acceptat aceste modifi cări care au produs efecte atât de mult 
timp4. Vom mai aminti doar aici, fără a detalia, despre situaţia unor înalţi 
funcţionari publici, care ocupau funcţiile de inspectori guvernamentali și 
care, practic, după intrarea în vigoare a celor două ordonanţe de urgenţă 
pentru care, după un interval apreciabil de timp, a fost constatată 
neconstituţionalitatea, au fost eliberaţi din funcţiile publice din categoria 

1 I. Alexe, Consideraţii referitoare la Decizia nr. 55 din 2014 a Curţii Constituţionale a 
României şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici, în Curierul Judiciar nr. 3 din 2014, 
pp. 159-161.

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 2013, pentru stabilirea unor măsuri 
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, a fost publicată în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013. Ordonanţa a fost declarată neconstituţională prin 
Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014 a Curţii Constituţionale a României, referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77 din 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 
publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014. 

3 Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată pentru a doua 
oară în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modifi cările şi 
completările ulterioare. În vara anului 2013 legea fost modifi cată şi completată, la un interval 
de două luni (29 iunie – 29 august) prin cele două ordonanţe de urgenţă pentru care, ulterior, 
a fost constatată ne-constituţionalitatea, în integralitatea lor. A se vedea notele 5, 8 şi 9. 

4 Ca urmare a publicării Deciziei nr. 351 din 7 mai 2015, a Curţii Constituţionale a 
României, începând cu data de 17 iunie 2015, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82 din 2013, inclusiv cu toate modifi cările aduse de acest act normativ textului Legii 
nr. 188 din 1999, au fost suspendate de drept. Efectele juridice ale acestora au încetat la 
data de 2 august 2015, în temeiul dispoziţiilor art. 147 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modifi carea prevederilor respective.
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înalţilor funcţionari publici sau au fost numiţi în funcţii publice din categorii 
inferioare în temeiul dispoziţiilor legale nou introduse.

II. Principalele modifi cări aduse Legii nr. 188 din 1999 
prin O.U.G. nr. 82 din 2013 şi motivele invocate pentru 
susţinerea acestor modifi cări

Scopul pentru care a fost adoptată Legea nr. 188 din 1999, prevăzut 
chiar în textul acesteia, îl constituie asigurarea unui serviciu public stabil, 
profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, 
precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice1, iar unul dintre principiile 
care stau la baza exercitării funcţiei publice, prevăzute de lege2, este cel 
al stabilităţii în funcţia publică. Evident că, pe lângă principiile enunţate, 
legea, în sensul său larg, reglementează atât drepturile cât şi obligaţiile 
funcţionarilor publici, dar şi un sistem de carieră pentru funcţionarii publici, 
cu mecanisme care permit realizarea unui echilibru3 între interesele legitime 
ale funcţionarilor publici şi cele ale autorităţilor sau instituţiilor publice în 
care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Avem în vedere aici atât sistemul 
de ocupare a funcţiilor publice, de pregătire profesională, precum şi cel de 
evaluare a activităţii, regimul interdicţiilor şi incompatibilităţilor, regimul 
disciplinar aplicabil, cazurile de încetare a raporturilor de serviciu, dar şi 
mecanismul de redistribuire a funcţionarilor publici cărora le-au încetat 
raporturile de serviciu din motive neimputabile acestora. Din Expunerea de 
motive a proiectului de act normativ devenit Legea nr. 251 din 20064, prin 
care Statutul funcţionarilor publici a fost modifi cat şi completat în mod 
substanţial, rezultă că toate aceste modifi cări şi completări au fost necesare, 
la acel moment, atât pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în Planul de 
măsuri prioritare pentru integrarea europeană, cât şi pentru îndeplinirea 
criteriilor de aderare a României la Uniunea Europeană, în scopul creşterii 

1 Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 188 din 1999.
2 Potrivit art. 3 din Legea nr.188 din 1999: „Principiile care stau la baza exercitării funcţiei 

publice sunt: a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate; b) transparenţă; c) efi cienţă şi 
efi cacitate; d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale; e) orientare către 
cetăţean; f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice; g) subordonare ierarhică.”

3 Pentru o privire aprofundată a acestui mecanism încă de la instituirea sa în prima 
lege din România, prin care a fost reglementat statutul funcţionarilor publici, a se vedea 
G. Alexianu, Statutul funcţionarilor publici, Revista de Drept Public nr. 4 din 1926; în acelaşi 
sens, P. Negulescu, G. Alexianu, Tratat de drept public, Tomul I, Editura Casa Şcoalelor, 1942, 
pp. 390-393.

4 Disponibilă la http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=7342, 
consultat ultima dată la 20 septembrie 2015.
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capacităţii administraţiei publice româneşti de a răspunde la nevoile unui 
mediu complex şi dinamic prin dezvoltarea unui corp al funcţionarilor 
publici profesionist, stabil şi neutru politic. Acelaşi document de motivare 
precizează că o parte din modificările şi completările aduse statutului 
au avut la baza atât studii realizate în domeniu, negocieri cu sindicatele 
reprezentative, dezbateri cu societatea civilă, cât şi concluziile rezultate 
din activitatea desfăşurată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
în domeniul monitorizării implementării legii (din 1999 până în 2005), 
precum şi al managementului funcţiei publice şi funcţionarilor publici, 
reglementările în domeniu din ţările membre ale Uniunii Europene, precum 
şi recomandările experţilor străini1.

Redistribuirea funcţionarilor publici a fost reglementată în Legea nr. 188 
din 1999, până la modifi carea acesteia prin O.U.G. nr. 82 din 2015, ca o 
modalitate de ocupare a unei funcţii publice vacante de către un funcţionar 
public afl at în corpul de rezervă, respectiv, afl at în perioada de preaviz, 
căruia i-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lui, ca o 
garanţie a respectării principiului stabilităţii. Motivele neimputabile se referă, 
în principal, la cazurile în care autoritatea sau instituţia publică îşi reduce 
personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului 
ocupat de funcţionarul public, sau la cazurile în care s-a dispus de către 
instanţa competentă reintegrarea în respectiva funcţie publică ocupată 
de către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit 
nelegal ori pentru motive neîntemeiate.2 Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici avea obligaţia de a nu permite demararea procedurii de organizare a 
concursului pentru ocuparea posturilor vacante înainte de a verifi ca în baza 
de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici dacă 
există funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru a fi  redistribuiţi.

În situaţia în care răspunsul era afi rmativ, preşedintele agenţiei avea 
obligaţia de a redistribui funcţionarul public din corpul de rezervă într-o 
funcţie publică vacantă de aceeaşi categorie, clasă şi acelaşi grad profesional 
cu funcţia publică deţinută anterior de funcţionarul public sau într-o 
funcţie publică inferioară vacantă, cu acordul scris al funcţionarului public, 
iar conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice aveau obligaţia de a 

1 Sunt menţionate în mod expres: „Raportul de evaluare întocmit de GRECO, raportul 
Freedom House, precum şi observaţiile şi propunerile formulate de societatea civilă”, „rezultatul 
negocierilor dintre Guvernul României şi organizaţiile reprezentative ale funcţionarilor publici” 
şi „Raportul comprehensiv de monitorizare a României, pentru anul 2005, cu privire la cariera 
funcţionarilor publici”.

2 Cazurile sunt prevăzute în textul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188 din 1999, cu modifi cările 
şi completările ulterioare.
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numi funcţionarii publici redistribuiţi cu caracter permanent sau temporar, 
în caz de refuz funcţionarul putându-se adresa instanţei de contencios 
administrativ. În condiţiile în care nu există funcţionari publici care să poată 
fi  redistribuiţi, agenţia desemnează un responsabil de procedură, permiţând, 
astfel, demararea procedurii de organizare a concursului1.

O.U.G. nr. 82 din 2013 instituie modificarea şi completarea acestui 
mecanism prevăzut de lege prin condiţionarea redistribuirii de existenţa acordului 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, precum şi prin înlocuirea 
obligaţiilor prevăzute pentru autorităţi cu un drept de opţiune, respectiv de refuz, 
discreţionar şi fără a fi  necesară motivarea, pe care acestea îl primesc.

Atât în preambulul ordonanţei de urgenţă, cât şi în cuprinsul notei de 
fundamentare, preluat în cel al expunerii de motive care însoţeşte proiectul 
de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă2, iniţiatorul recunoaşte şi 
reafi rmă atât scopul pentru care a fost adoptată Legea nr. 188 din 1999, 
cât şi sistemul de recrutare şi evoluţie în carieră a funcţionarilor publici, 
bazat pe competenţă, corectitudine şi iniţiativă din partea celor care doresc 
să urmeze o carieră în domeniu, precum şi faptul că „legiuitorul a înţeles 
să reglementeze instituţia redistribuirii funcţionarilor publici cărora le-au 
încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, în special în situaţia 
în care autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a 
reorganizării instituţiilor, prin reducerea posturilor ocupate de funcţionarii 
publici (...) ca o instituţie menită să asigure stabilitatea în funcţia publică...”. 
Continuând, se afi rmă că „redistribuirea funcţionarilor publici realizată fără 
o minimă consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice unde se stabileşte 
noul loc de muncă al funcţionarilor publici a generat o încărcare inutilă, 
nejustifi cată, a structurilor de personal ale acestor instituţii, fără nicio legătură 
cu nevoile reale de personal ale acestora. Cu alte cuvinte, interesul individual 
al funcţionarului public a primat în faţa interesului general, ceea ce a provocat 
consecinţe negative generale la nivelul întregii societăţi”. În continuare este 
invocat procesul de restructurare şi efi cientizare a administraţiei, care a 
inclus, în ultimii ani şi componenta restrângerilor de personal, menite 
să asigure un echilibru între nevoile reale ale statului şi posibilităţile 
concrete ale acestuia de a plăti salariile funcţionarilor publici, şi că „studii 

1 Pentru detalii, a se vedea textul art. 4 alin. (3) lit. a); art. 22 alin. (1) lit. k), alin. (3) şi (4); 
art. 58 alin. (5) şi (6), art. 104 şi art. 105 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188 din 1999, cu modifi cările 
şi completările aduse până la data de 28 august 2013.

2 Documentele care însoţesc proiectul de lege sunt disponibile pe site-ul ofi cial al Senatului 
României, la adresa http://www.senat.ro/legis/lista.aspx, precum şi pe cel al Camerei Deputaţilor, la 
adresa http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=13666, consultate 
ultima dată la 20 septembrie 2015.
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efectuate atât la nivel naţional, cât şi la nivelul organismelor internaţionale 
fi nanciare au evidenţiat necesitatea continuării acestui proces şi a asigurării 
unei distribuţii a funcţionarilor publici mai ales spre domenii defi citare, cu 
diminuarea corespunzătoare a surplusului de personal din anumite domenii. 
Acest complex de factori care conturează o problemă majoră pentru România 
vine în contradicţie flagrantă cu reglementări care fac practic imposibilă 
fl exibilizarea pieţii muncii, generând menţinerea unui număr excedentar de 
personal în unele instituţii din sectorul bugetar şi un nivel redus al salarizării”. 
În fi nalul preambulului, apreciind că aspectele menţionate constituie o 
situaţie extraordinară, a cărei reglementare pe calea ordonanţei de urgenţă 
nu poate fi  amânată, Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă respectivă.

În opinia noastră, motivele invocate nu pot fi  susţinute cu argumente 
pertinente întrucât, aşa cum am arătat anterior, în materia modifi cării şi 
completării Legii nr. 188 din 1999 Guvernul mai adoptase o altă ordonanţă 
de urgenţă cu numai două luni înainte, iar niciunul dintre motivele invocate 
nu rezultă a fi  survenit după acel moment. Mai mult decât atât, nu rezultă în 
ce mod interesul funcţionarului public a primat în faţa interesului general şi 
nici care au fost consecinţele negative generale la nivelul întregii societăţi, 
în condiţiile în care am arătat deja că legea reglementa un mecanism de 
redistribuire pentru a valorifi ca, în interesul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, dar şi al funcţionarului public, experienţa şi pregătirea profesională 
a unui funcţionar public eliberat dintr-o altă funcţie publică, din motive 
neimputabile lui, înainte de a parcurge o nouă procedură de ocupare a unui 
post vacant care, pe lângă resursele umane şi materiale necesar a fi  alocate, 
presupune şi, în anumite situaţii, alocarea unui volum de resurse şi de timp 
pentru ca funcţionarul recrutat pentru postul vacant să atingă nivelul optim 
de performanţă solicitat de funcţia respectivă. Apreciem, în context, că rolul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este tocmai acela de a selecta şi 
redistribui în funcţiile publice respective pe acei funcţionari afl aţi în corpul 
de rezervă, respectiv, afl aţi în perioada de preaviz, care corespund cel mai 
bine nevoilor instituţionale, şi că prin măsurile reglementate în cuprinsul 
ordonanţei de urgenţă nu numai că nu s-a flexibilizat piaţa muncii ci, 
dimpotrivă, prin intermediul ordonanţei de urgenţă a fost afectat dreptul 
la muncă al funcţionarilor publici respectivi, tocmai prin condiţionarea 
redistribuirii de existenţa acordului conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice, precum şi, aşa cum am arătat mai sus, prin înlocuirea obligaţiilor 
prevăzute pentru autorităţi cu un drept de opţiune, respectiv de refuz, 
discreţionar şi pentru care nu este necesară motivarea, pe care acestea îl 
primesc. De altfel, şi în cadrul dezbaterilor parlamentare din comisiile de 
specialitate ale Senatului a fost reiterată necesitatea motivării refuzului 
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de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, precum şi a 
aplicării principiului constituţional privind liberul acces la justiţie prin 
indicarea, în mod expres, în textul actului normativ, a căii de atac împotriva 
deciziei conducătorului autorităţii sau instituţiei publice prin care acesta 
refuză redistribuirea însă, în fi nal, s-a propus şi plenul Senatului a aprobat 
ordonanţa de urgenţă, fără modifi cări sau completări1.

III. Jurisprudenţă recentă în materie și câteva dintre 
considerentele Deciziei nr. 351 din 7 mai 2015 a 
Curţii Constituţionale a României

Curtea Constituţională a României a fost sesizată, pentru soluţionarea 
excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, pct. 4 
din O.U.G. nr. 82 din 20132, ridicată de şase funcţionari publici în 
contradictoriu cu o instituţie publică într-un dosar al Tribunalului Timiş 
– Secţia de contencios administrativ şi fi scal3, având ca obiect anularea 
actelor administrative prin care aceştia au fost eliberaţi din funcţiile pe 
care le ocupau, numirea lor în alte funcţii publice corespunzătoare, plata 

1 A se vedea şi punctele 1 şi 2 din Avizul nr. 929 din 29.08.2013 al Consiliului Legislativ 
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modifi carea Legii nr. 188 
din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici; Avizul nr. XIX/209/2013 al Comisiei juridice, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări; Raportul comun asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 pentru modifi carea Legii nr. 
188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici nr. XXVII/129/2013 al Comisiei pentru 
muncă, familie şi protecţie socială şi nr. XXX/287/2013 al Comisiei pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi Raportul suplimentar comun 
din 16.10.2013, al aceloraşi comisii, disponibile pe site-ul ofi cial al Senatului României, 
la adresa http://www.senat.ro/legis/lista.aspx, consultat ultima dată la 20 septembrie 2015.

2 Articolul unic, pct. 4 dispune că: „Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, se modifi că după cum urmează: (...) 4. La articolul 99, 
alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins: (5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), 
c) şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii 
publice vacante corespunzătoare, aceasta poate să le pună la dispoziţia funcţionarilor publici. 
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante 
corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică 
poate solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista 
funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, 
funcţionarul public poate fi  transferat în interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice unde se realizează transferul.”

3 Încheierea din ședinţa publică din data de 29.10.2014 în Dosarul nr. 1077/30/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Timiș – Secţia de contencios administrativ și fi scal (pentru judecarea 
acţiunii formulată de către reclamanţii R. P., T.F.I., B.R.C., D.I., Ș.C.A. și C.S.M. în contradictoriu 
cu pârâta A.N.A.F), prin care s-a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. 
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unor despăgubiri și plata unor daune morale, plata cheltuielilor de judecată, 
precum și suspendarea executării actelor administrative respective până 
la soluţionarea defi nitivă și irevocabilă a acţiunii în anulare. În încheierea 
prin care a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia 
invocată de reclamanţi instanţa și-a exprimat opinia asupra excepţiei, 
considerând „că aceasta este neîntemeiată, neexistând confl ict cu normele 
constituţionale invocate. În opinia instanţei, critica referitoare la domeniile 
în care nu pot fi  adoptate ordonanţe de urgenţă, nu poate fi  reţinută având în 
vedere considerentele Deciziei nr. 366 din 25.06.2014 a Curţii Constituţionale.
(...) Pentru aceleași raţiuni, instanţa apreciază că nu s-ar putea reţine 
neconstituţionalitatea pct. 4 al articolului unic din OUG nr. 82 din 2013.”

Prin decizia pronunţată cu unanimitate de voturi Curtea Constituţională 
a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că actul normativ 
invocat este neconstituţional în integralitatea sa. Pentru motivarea 
deciziei sale Curtea a reţinut mai multe considerente, dintre care vom 
reda, în continuare, considerentele 22 -30, la care achiesăm fără rezervă 
și le considerăm relevante atât pentru cazul expus, pentru afectarea 
regimului instituţiilor fundamentale și a drepturilor prevăzute în Constituţie 
prin ordonanţe de urgenţă1, pentru instabilitatea legislativă care vizează 
modifi carea anumitor legi printr-o multitudine de ordonanţe de urgenţă 
ale Guvernului, cât și pentru conduita viitoare a autorităţilor publice 
în înţelegerea rolului dar și a raporturilor dintre funcţionarii publici și 
administraţie.

Astfel: „22. Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 
din 2013 consacră soluţia legislativă a posibilităţii redistribuirii funcţionarilor 
publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile 
lor şi elimină o garanţie acordată acestora de Legea nr. 188 din 1999, în 
situaţia în care sunt eliberaţi din funcţie pentru motive neimputabile. Astfel, 
obligaţia autorităţii sau instituţiei publice de a pune la dispoziţia funcţionarului 
public o funcţie publică vacantă corespunzătoare, în cazul în care, în perioada 
de preaviz, se constată existenţa unei astfel de funcţii, devine, prin efectul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013, doar o posibilitate, afl ată 
la latitudinea sa.

23. Art. 115, alin. (6) din Legea fundamentală se referă la constituţionalitatea 
extrinsecă a actului normativ şi stabileşte regimul particular al ordonanţei de 
urgenţă. Astfel, în ceea ce priveşte domeniul în care ordonanţa de urgenţă 

1 Pentru o analiză completă a dispoziţiilor art. 115 din Constituţia României, republicată, a se 
vedea D. Tofan și E.S. Tănăsescu, comentariul la articolul 115 – Delegarea legislativă, în volumul 
Constituţia României – Comentariu pe articole, coordonatori I. Muraru şi E.S. Tănăsescu, ediţia 1, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.1081-1103.
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poate reglementa, Curtea constată că Guvernul este ţinut de dispoziţiile 
art. 115, alin. (6), în sensul că ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate 
în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute 
de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor 
bunuri în proprietate publică. Aşadar, condiţiile impuse constituie veritabile 
limitări ale competenţei atribuite Guvernului, ordonanţa de urgenţă neputând 
fi emisă în domeniile menţionate la art. 115, alin. (6) din Constituţie, din 
moment ce Guvernul nu are legitimare constituţională în acest sens (a se vedea, 
în acest sens, şi Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014).

24. În jurisprudenţa sa, Curtea a stabilit că "se poate deduce că interdicţia 
adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală şi necondiţionată atunci când 
menţionează că «nu pot fi  adoptate în domeniul legilor constituţionale» şi că 
«nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică». În 
celelalte domenii prevăzute de text, ordonanţele de urgenţă nu pot fi  adoptate 
dacă «afectează», dacă au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi  adoptate 
dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile 
în care intervin". În continuare, Curtea a arătat că "verbul «a afecta» este 
susceptibil de interpretări diferite, aşa cum rezultă din unele dicţionare. Din 
punctul de vedere al Curţii, aceasta urmează să reţină numai sensul juridic 
al noţiunii, sub diferite nuanţe, cum ar fi : «a suprima», «a aduce atingere», 
«a prejudicia», «a vătăma», «a leza», «a antrena consecinţe negative»” 
(a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată 
în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008).

25. Or, sub aspectele criticate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, 
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 afectează 
atât dreptul la muncă al funcţionarului public, cât şi statutul acestuia, astfel 
cum acesta este reglementat de Legea nr. 188 din 1999, lege care reprezintă 
o valorifi care a prevederilor constituţionale ale art. 73 alin. (3) lit. j). Astfel, 
dispoziţiile art. 99, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 188 din 1999 în forma 
anterioară, modifi cate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 
2013, instituiau o garanţie a exercitării dreptului la muncă, prevăzând că în 
perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice existau 
funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta avea obligaţia de a le pune 
la dispoziţia funcţionarilor publici,

26. Referitor la art. 41 din Constituţie, privind munca şi protecţia socială 
a muncii, instanţa de contencios constituţional reţine că, în jurisprudenţa 
sa – de exemplu, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată 
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în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008 – 
a stabilit expressis verbis că dreptul la muncă este un drept complex, care 
include şi dreptul la salariu, precum şi dreptul la protecţia socială a muncii. Prin 
urmare, Curtea reţine că toate componentele şi garanţiile dreptului la muncă 
trebuie să fi e instituite pe calea unor norme imperative şi nu permisive, cum 
sunt cele instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013, 
care dau posibilitatea angajatorului, la libera sa apreciere, să pună la dispoziţia 
funcţionarului public funcţii publice vacante corespunzătoare. Ca atare, acest 
drept complex, deşi consacrat la nivel constituţional, devine formal şi iluzoriu.

27. Totodată, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, 
publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, cu 
referire la domeniul administraţiei publice, a constatat "existenţa unei vădite 
instabilităţi legislative, [...] ceea ce pune sub semnul întrebării [...] şi scopul 
Legii nr. 188 din 1999, care prevede în mod expres la art. 1, alin. (2) că acesta 
este reprezentat de crearea unui serviciu public stabil".

28. În contextul unei anumite instabilităţi deja create prin organizări şi 
reorganizări instituţionale, operate tot prin ordonanţe de urgenţă, actul 
normativ supus controlului de constituţionalitate, respectiv Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013, elimină, practic, o garanţie acordată de 
lege funcţionarului public eliberat din funcţie pentru motive neimputabile, şi 
anume aceea a reîncadrării sale într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare 
pregătirii sale. Noua reglementare stabileşte doar o posibilitate, aflată 
la latitudinea exclusivă a autorităţii sau instituţiei publice, de a reîncadra 
funcţionarul public eliberat din funcţie pentru motive neimputabile, fără 
stabilirea unor condiţii sau criterii care să realizeze o minimă circumstanţiere 
a deciziei acestei entităţi. Ca urmare, funcţionarul public rămâne la aprecierea 
discreţionară a autorităţii sau instituţiei publice, fără opţiunea de a-şi valorifi ca 
prerogativa pe care legea i-o oferă.

29. În concluzie, este afectat, în sens negativ, atât dreptul la muncă al 
funcţionarului public, cât şi regimul juridic al funcţiei publice şi, prin urmare, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 contravine prevederilor 
art. 115, alin. (6) din Constituţie.

30. În considerarea celor arătate mai sus, precum şi a scopului declarat 
al Legii nr. 188 din 1999, şi anume acela de a asigura un serviciu public 
stabil, profesionist, transparent, efi cient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, 
precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică 
centrală şi locală, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 2013 pentru 
modifi carea Legii nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici este 
neconstituţională în ansamblul său.”
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După publicarea Deciziei nr. 351 din 7 mai 2015 a Curţii Constituţionale a 
României, instanţa de contencios administrativ menţionată anterior a admis 
în parte acţiunea reclamanţilor și a dispus anularea actelor administrative 
respective, obligând autoritatea publică pârâtă la numirea reclamanţilor 
în funcţii publice corespunzătoare într-un termen scurt, sub sancţiunea 
unor penalităţi de întârziere, la plata către reclamanţi a unor despăgubiri 
constând în drepturile salariale de la data eliberării din funcţie și până la 
numirea în alte funcţii publice corespunzătoare și la plata cheltuielilor 
de judecată, respingând totodată celelalte capete de cerere. Autoritatea 
publică pârâtă a declarat recurs cu privire la hotărârea instanţei1.

IV. Concluzii

Chiar dacă iniţiatorii au motivat măsurile adoptate prin ordonanţa de 
urgenţă analizată prin constrângeri de ordin fi nanciar și prin respectarea 
interesului public, prin măsuri de eficientizare a activităţii, respectiv 
prin studii efectuate la nivelul organismelor internaţionale financiare, 
nu putem să nu constatăm că instanţele au sancţionat, de fi ecare dată, 
comportamentul abuziv pe care autorităţile sau instituţiile publice sunt 
predispuse a îl avea cu privire la funcţionarii publici și că, uneori, costurile 
publice pentru repararea prejudiciilor cauzate prin actele anulate de 
instanţe sunt nejustifi cate în raport cu dezideratele/motivele care stau la 
baza emiterii actelor respective. De asemenea, putem constata că reforme 
de genul celor aduse prin ordonanţa analizată nu au, după aplicarea lor 
în practică, efecte benefice nici pentru funcţionarii publici, nici pentru 
autorităţile sau instituţiile publice și nici pentru guvernanţi. Așa cum am 
arătat și cu alte ocazii, rămâne întrebarea, la care nu am găsit încă un 
răspuns: de ce, deși sancţionate, autorităţile nu înţeleg să respecte acele 
garanţii care conduc în fi nal la asigurarea unui serviciu public de calitate, 
stabil și profesionist și nu găsesc echilibrul rezonabil între măsurile dispuse 
și efectele, inclusiv de natură materială, ale acestora2.

Întrebările respective nu sunt noi. Doctrina a fost preocupată, de altfel, 
chiar de la apariţia primului statut al funcţionarilor publici, de situaţia 
legală a funcţionarilor și de rolul lor în stat. În acest sens, un cunoscut 
autor de drept public exprima o opinie valabilă și acum: „Cea dintâi grijă 

1 Sentinţa civilă nr. 1103/2015, nepublicată, pronunţată în ședinţa publică din data de 
12.08.2015 în Dosarul 1077/30/2014.ANAF a declarat recurs la data de 3 septembrie 2015. 
Pentru detalii a se vedea https://termene.ro/detalii_dosar/14414426~dosar-nr-1077-30-
2014-tribunalultimis.html, consultat ultima data la 20 septembrie 2015.

2 I. Alexe, Înalţii funcţionari publici, op. cit., p. 250.
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a guvernanţilor, în epoca de reorganizare şi unifi care a Statului nostru, este 
asigurarea unei situaţii legale funcţionarilor publici. În adevăr, aceştia sunt 
elementele determinante, mulţumită cărora se poate spera într'o schimbare în 
bine a administraţiei noastre. De modul cum vom şti să îngrijim de funcţionari, 
să-i educăm şi să le asigurăm o stare compatibilă cu rolul lor în Stat, va depinde 
înfăţişarea de mâine a Statului nostru”1.

1 G. Alexianu, Statutul funcţionarilor publici, Revista de drept public nr. 4 din 1926, p. 4. 
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Elemente de drept public comparat

Irina Moroianu ZLĂTESCU*

Conferinţa „Reforma statului. Instituţii, proceduri, resurse ale 
administraţiei publice”, organizată de Centrul de Drept Public şi Știinţe 
Administrative din SNSPA, în colaborare cu Societatea Academică de 
Ştiinţe Administrative şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative 
al României ne oferă prilejul să ne referim la unele aspecte de drept public 
comparat, pornind evident de la momentul apariţiei dreptului comparat 
modern.

Aşa cum se ştie, Congresul internaţional de drept comparat de la Paris 
din 31 iulie – 4 august 1900, organizat din iniţiativa profesorilor Edouard 
Lambert şi Raymond Saleilles în urma hotărârii Consiliului de Direcţie al 
Societăţii Franceze de Legislaţie Comparată1 cu ocazia Expoziţiei Universale 
din 1900 de la Paris, a fost recunoscut în lumea întreagă drept „actul de 
naştere al dreptului comparat modern”2. Trebuie menţionat că aceşti 
mari jurişti au promovat o nouă concepţie cu privire la dreptul comparat 
ca ştiinţă3, urmărind apropierea civilizaţiilor şi dezvoltarea dreptului 
internaţional prin elaborarea unui drept comun al umanităţii4. În perioada 
următoare, s-a dat o nouă funcţie dreptului comparat. În anii 1918-1940 
s-a pus problema creării unui drept mondial al secolului trecut5. Se analiza 

* Prof. univ. dr., membru titular al Academiei Internaţionale de Drept Comparat, al 
Consiliului Institutului European de Drept (ELI), al Consiliului de administraţie FRA, director al 
Institutului Român pentru Drepturile Omului.

1 Societate fondată în 1869 de profesorul Edouard Laboulaye. Acesta i-a urmat profesorului 
Eugené Lerminier, cel care creease, de altfel, catedra de istorie generală şi fi losofi e a legislaţiilor 
comparate la Colegiul Franţei. Societatea Franceză de Legislaţie Comparată a avut ca model 
Societatea Americană pentru Progresul Ştiinţelor Sociale, instituţie creată în 1866.

2 A se vedea Congrès International de Droit Comparé tenu Paris du 31 juillet au 4 août 
1900, Procès verbaux des séances et documents, tome premier, Librairie generale de droit et de 
jurisprudence, Paris, 1903, p. 3 şi urm.; H.C. Gutteridge apud Marc Ancel, Utilité et méthodes du 
droit comparé, Elements d´introduction générale á l´etude comparative des droits, Editions Ides 
et Calendes Neuchâtel, 1971, p. 18; Congresul Internaţional de Drept Comparat s-a afl at printre 
reuniunile de acelaşi gen ale Expoziţiei Universale, în baza Hotărârii din 27 noiembrie 1899 a 
Comerţului, Industriei, Poştelor şi Telegrafelor.

3 A se vedea M. Ancel, Cent ans de droit comparé en France, Livre du centenaire de la 
société de législation comparée, 1969, p. 10.

4 A se vedea B. Fauvarque-Cosson, Deux siécles d´evolution du droit comparé, în Revue 
internationale de droit comparé, nr. 3 din 2011, p. 530.

5 A se vedea B. Fauvarque – Cosson, La société de législation compareé dans le XXI-e siécle, 
în Revue internationale de droit compare no. 3 din 2015, p. 650 şi urm.
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posibilitatea de a se impune un drept uniform al naţiunilor, constituite în 
societăţi internaţionale cum ar fi  Societatea Naţiunilor (1918), cu sediul la 
Haga; Academia de Drept internaţional (1923), cu sediul la Haga; Academia 
Internaţională de Drept Comparat (1924), de asemenea la Haga; Unidroit 
(1928) cu sediul la Roma1.

Dreptul comparat era defi nit ca ramură a ştiinţei dreptului, având ca 
obiect aproprierea sistematică a instituţiilor juridice din diverse ţări2.

În mod inevitabil, dacă ne referim la reforma statului, la instituţiile, 
procedurile şi resursele administraţiei publice, trebuie să analizăm subiectul 
din perspectiva dreptului comparat, chiar dacă „poate părea simplu şi în 
acelaşi timp imprudent” să se vorbească „de dreptul comparat în acest 
început al celui de al treilea mileniu”3 aşa cum arăta prof. univ. dr. Roland 
Drago – membru titular al Academiei Internaţionale de Drept Comparat, 
membru al Institutului Franţei, preşedinte al Academiei de Ştiinţe Morale 
şi Politice, secretar general al Societăţii Franceze de Legislaţie Comparată în 
perioada 1964 – 1977 şi preşedinte al acesteia – calitate în care, împreună 
cu prof. univ. dr. Victor Dan Zlătescu – membru titular al Academiei 
Internaţionale de Drept Comparat, creatorul şcolii moderne de drept 
comparat din România, secretar general şi apoi preşedinte (1974 – 2000) 
al Societăţii de Drept Comparat pe care a înfi inţat-o în 19744 – au succedat 
prof. univ. dr. Marc Ancel – membru titular al Academiei Internaţionale de 
Drept Comparat – şi academicianului Traian Ionaşcu – membru titular al 
Academiei Internaţionale de Drept Comparat – în organizarea Zilelor juridice 
franco-române create, de aceştia din urmă, în 1967. Roland Drago a fost, de 
altfel, şi secretarul general al Academiei Internaţionale de Drept Comparat 
începând din 1973 şi până în 2006, când a hotărât să se retragă din această 
funcţie. Într-o scrisoare din 9 august 2006, spunea că a luat această 
hotărâre pentru că „trebuie făcută o schimbare şi cred că succesorii sunt 
de calitate şi mai ales că ei vor apăra un echilibru” între ţările aparţinând 
sistemului de drept romano-germanic şi cele aparţinând sistemului de drept 
anglo-saxon.

1 A se vedea B. Fauvarque – Cosson, op. cit., p. 650 şi urm.
2 H. Capitant în Vocabulaire juridique, Paris, 1936, p. 208.
3 R. Drago, Droit comparè, în Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F., Paris, 2003, 

p. 454 şi urm.
4 În corespondenţa pe care am avut-o cu prof. R. Drago, acesta menţiona, nu o singură 

dată, că prof. V.D. Zlătescu „era un foarte mare jurist” şi că avea la loc de cinste în biblioteca 
lui cartea pe care acesta din urmă i-o dedicase (Victor Dan Zlătescu, Tratat elementar de drept 
civil român. Teoria generală). De altfel, în calitate de decan al unei facultăţi de drept dintr-o 
universitate bucureşteană, prof. univ. dr. V.D. Zlătescu acordase titlul de DHC prof. R. Drago.
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În articolul consacrat dreptului comparat din Dicţionarul culturii 
juridice1, profesorul Roland Drago preciza că metoda dreptului comparat 
este „un procedeu de învăţământ şi cercetare dar şi de cunoaştere” şi „că 
este un adevăr evident că constituţionaliştii au trebuit să fi e întotdeauna 
comparatişti”, iar „dreptul comparat nu poate fi numai o materie 
academică”, el trebuie să privească consecinţele concrete, adică „infl uenţa 
drepturilor, unora asupra altora”. Prin lucrările sale2, profesorul Roland 
Drago – eminent specialist în drept administrativ, în istoria administraţiei 
şi a funcţiei publice – a demonstrat că administrativiştii trebuie să fie 
întotdeauna comparatişti.

Când ne propunem astăzi să discutăm despre comparaţie în dreptul 
public încercăm să o facem aşa cum a făcut-o în întreaga sa carieră 
profesorul Drago, depăşind prejudecăţile şi impresiile noastre iniţiale care, 
adesea, deformează imaginea pe care o avem despre un subiect.

Teza sa privind crizele noţiunii de instituţie publică rămâne de o 
mare actualitate. Competenţa, angajamentul, deschiderea, curiozitatea 
intelectuală reînnoită fără încetare au făcut din prof. Roland Drago unul 
din cei mai fi ni comparatişti de drept public din a II-a jumătate a secolului 
trecut, alături de cel pe care-l considera ca model şi căruia i-a succedat, 
Adhemar Esmein.

Dacă există o viziune diacronică sau sincronică a sistemelor juridice se 
ajunge întotdeauna la compararea izvoarelor, evoluţiilor şi infl uenţelor pe 
care cele două reguli de conduită le retrasează în mod necesar.

Evident, dacă ne referim la colaborarea din cadrul Zilelor juridice franco-
române, constatăm că ea a avut întotdeauna ceva specifi c. De exemplu, 
la cea de a şasea ediţie a Zilelor juridice franco-române, care a avut loc 
la Bucureşti şi Tulcea între 25-30 mai 1980, prof. Roland Drago remarca 
importantele probleme juridice pe care le-au tratat în ultimele decenii 
cercetătorii ştiinţifi ci din România, prof. Victor Dan Zlătescu a realizat o 
analiză comparativă a naturii şi funcţiilor contractului de cercetare ştiinţifi că 
în dreptul român şi cel francez, iar prof. Achille Mestre s-a ocupat de tema 
tehnicilor de deconcentrare financiară şi administrativă în gestiunea 

1 A se vedea R. Drago, Droit comparè..., idem.
2 Traité de contentieux administratif (1962); Science administrative: Caractères génèraux 

de la science administrative, les structures administratives (1980); Droit administratif et 
administration (1990); Traitè des recours en matière administrative (1992); L´unité du droit 
(1996); Souverainete de l´etat et interventions internationales (1996); Quel avenir pour 
les entreprises publiques (2001); La confection de la loi (2005); L´Elaboration hitorique du 
principe de séparation de la juridiction administrative et de l´administration active (2015 – 
la 5 ani de la încetarea din viaţă a autorului).
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serviciilor publice. A urmat apoi dezbaterea privind controlul serviciilor 
publice, cu precizarea faptului că statul francez era puternic reprezentat în 
consiliile de administraţie ale acestor servicii, numind „foarte direct 1/3 sau 
jumătate din membri”. În continuare, prof. Constantin Stătescu s-a referit la 
autogestiunea şi autoconducerea în dreptul românesc şi incidenţele asupra 
serviciilor publice. Apreciem că la fel de interesant a fost dialogul dintre 
prof. Roland Drago şi prof. Victor Dan Zlătescu pe tema tendinţelor de 
deconcetrare din domeniul administraţiei din dreptul francez pe de o parte 
şi procesul de descentralizare administrativ-economică în dreptul român 
în baza principiilor autoconducerii şi autogestiunii economice-fi nanciare, 
dialog la care s-au alăturat alţi participanţi, care s-au referit la procesul 
de asociere dintre unităţile de stat şi cele ale cooperaţiei în România sau 
la deconcentrarea în domeniul industriei locale din România. Deci, iată 
un exemplu de dezbatere ştiinţifi că din domeniul dreptului comparat, din 
domeniul dreptului constituţional comparat şi din domeniul dreptului 
administrativ comparat.

De-a lungul timpului dreptul administrativ i-a atras pe comparatişti 
datorită problemelor care au fost în acelaşi timp teoretice şi tehnice şi care 
aveau o importanţă evidentă în cadrul întregului ansamblu al dreptului 
public. Este epoca marilor sinteze de drept administrativ, care prezentau 
un interes considerabil pentru toate domeniile dreptului public. Astăzi, nu 
mai există multe doctrine de drept administrativ, în opinia unor consacraţi 
specialişti1, dreptul administrativ preocupându-se mai mult de tehnicile 
instrumentale, în slujba unor scopuri care se determină şi se discută în 
afara câmpului acestei discipline juridice: „Inima acestor dezbateri pare să 
fi  migrat, mai curând spre dreptul constituţional, dar aceasta, totuşi, fără 
niciun monopol, pentru că probleme determinante pot fi  prezentate de 
asemenea, în dreptul administrativ”2. În acest context, se poate menţiona 
Consiliul de Stat francez, care este la ora actuală în întregime, de asemenea, 
„judecător al drepturilor fundamentale”3. Pare că studiile comparative au 
tendinţa de a se concentra asupra unor discipline care tratează probleme 
considerate ca fi ind fundamentale4. În aceste condiţii, studiile care erau 
altădată numeroase în drept administrativ, astăzi sunt mai ales în drept 

1 În acest sens a se vedea şi Ét. Picard, La comparaison en droit constitutionnel et en droit 
administratif: Du droit comparé comme méthode au droit comparé comme substance, în Revue 
internationale de droit comparé, nr. 2 din 2015, p. 317 şi urm.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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constituţional, în acest din urmă domeniu având loc dezbateri de drept 
comparat consacrate problemelor fundamentale1.

Astfel, compararea în dreptul constituţional pare mai activă, mai 
abundentă şi pare să preocupe mai mulţi jurişti, mai ales din statele membre 
ale Uniunii Europene2. Evident şi din cauza faptului că acum un deceniu 
aceste state voiau să ajungă la o Constituţie unică, şi un interes există încă 
pentru crearea Uniunii ca stat federal sau federaţie de state. Nu acelaşi 
interes există pentru comparaţia în dreptul administrativ3. În doctrină s-a 
apreciat că diferenţa de interes se datorează şi faptului că, aşa cum arătam 
mai înainte, problemele de drept constituţional sunt foarte importante şi 
sunt tratate ca atare4, în timp ce mulţi le consideră eronat, credem, pe cele 
de drept administrativ secundare, minime, tehnice.

Astăzi se consideră că „dreptul comparat” a devenit „calea de acces 
spre o mai bună înţelegere a drepturilor naţionale comparate”, un mod de 
referinţă pentru a înţelege şi aprecia diferitele sisteme juridice şi felul lor de 
a trata şi rezolva problemele juridice” cele mai importante5.

În literatura juridică s-a considerat, adesea, că deosebirea dintre dreptul 
constituţional şi cel administrativ, din punct de vedere al locului pe care 
îl are dreptul comparat în cadrul fi ecăruia din cele de mai sus, rezultă şi 
din faptul că în prezent dreptul comparat a devenit un drept în sine, că 
a căpătat substanţă. În aceste condiţii, referindu-ne, din nou, la dreptul 
public, constatăm, la fel ca şi alţi specialişti, că dreptul comparat ocupă 
un loc privilegiat în dreptul constituţional, considerându-se că aici se pun 
problemele fundamentale privind reforma statului6, a instituţiilor sale. Nu ar 
trebui să omitem însă faptul că, aşa cum arată prof. Étienne Picard, dreptul 
nu se epuizează în lege, chiar constituţională; dimpotrivă: legea se afl ă sub 
controlul judecătorului, că trebuie să se respecte dreptul, un drept făcut 
dintr-o substanţă normativă, necondiţională, care domină fundamental 
producerea lui prin lege şi prin Constituţie. Iată de ce, aşa cum arătam la 
început, credem că, în mod inevitabil, dacă ne referim la reforma statului, 
la instituţiile, procedurile şi resursele administraţiei publice, trebuie să 
analizăm subiectul din perspectiva dreptului comparat.

1 În acest sens a se vedea şi Ét. Picard, op. cit.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 318.
5 Ibidem, p. 319-320.
6 Ibidem.
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Elementele morale şi de drept ale reformei statului

Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU
Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA Bucureşti / Institutul de 

Cercetări Juridice al Academiei Române
valentinbadescu@yahoo.com

Eminescu: „toate-s vechi și nouă toate”

1. Aspecte teoretice cu privire la statul de drept

De-a lungul evoluţiei istorice, organizarea politică a societăţii, îndeosebi 
prin principala sa instituţie, statul, s-a realizat tot mai mult pe baza 
perfectării structurii statale în raport cu persoanele fi zice sau juridice ale 
statului şi a unor norme juridice riguroase, care stabileau atât drepturile 
şi libertăţile acestora, cât şi obligaţiile organelor de stat de a acţiona în 
spiritul normelor juridice. Însăşi denumirea de stat de drept indică faptul 
că statul îşi exercită puterea sa politică pe baza normelor juridice, folosind 
forţa argumentului, şi nu argumentul forţei1.

Conceptul statului de drept a apărut încă din antichitate, perioada în 
care mai multe şcoli fi losofi ce ale dreptului, în special cele greceşti, cum ar 
fi  şcoala sofi ştilor2 sau şcoala legiştilor3 din China Antică, dar şi o serie de 
gânditori, ca Platon şi Aristotel, au pus bazele conceptului de fundamentare 
a statului pe drept. Mai târziu, în perioada clasică, a apărut statul de drept 
odată cu societatea modernă, odată cu aşezarea societăţii pe alte principii 
de drept, pe principii laice şi raţionale.

În dreptul românesc, evenimentele din Decembrie 1989 au dus la revenirea 
la principiile democraţiei politico-juridice și, în consecinţă, a fost consacrat 
statul de drept de către norma juridică fundamentală, prin prevederile art. 1 
alin. (3): „România este stat de drept, democratic şi social…”.

Statul de drept este defi nit ca un concept politico-juridic care defi neşte 
una din caracteristicile formei unui regim democratic de guvernământ din 
punct de vedere al raporturilor dintre stat şi drept, dintre putere şi lege, 

1 A se vedea, pentru detalii, Emilian Ciongaru, Legal security in the state of law – concept, 
articol publicat în volumul Știinţă și codifi care în România al Conferinţei Institutului de 
Cercetări Juridice, București , 2012, pp. 607-613.

2 Sofi ştii au fost gânditorii care îşi promovau ideile în secolul V. Printre sofi şti se pot 
enumera: Protagoras, Gorgias, Hippias, Critias, Antiphon etc.

3 Fa-Kia, Şcoala legiştilor, întemeiată de Han Hi-tzî, în secolul al III-lea a.n. Ch. Legiştii 
susţineau că legea, fa, are o putere necesară, lăuntrică, aşa că trebuie respectată cu stricteţe.
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prin asigurarea domniei legii şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în exercitarea puterii”1. În altă concepţie2, statul de drept 
trebuie înţeles ca un stat care, fi ind organizat pe baza principiului separaţiei 
puterilor, în aplicarea căreia justiţia dobândeşte o reală independenţă şi 
urmărind prin legislaţia sa promovarea drepturilor şi libertăţilor inerente 
naturii umane, asigură respectarea strictă a reglementărilor sale de către 
ansamblul organelor lui în întreaga lor activitate.

Statul de drept trebuie să înfăptuiască domnia legii, atât în raporturile 
cu cetăţenii, cât şi în raporturile cu organismele de guvernământ. „Statul 
trebuie să fi e stat de drept … în sensul că statul trebuie să lucreze în temeiul 
dreptului, dar nu în sensul că el trebuie să-şi propună ca unic scop dreptul. 
Cu alte cuvinte, existenţa şi manifestarea statului implică un anumit „statut 
al puterii“, limitat în măsura posibilului, pentru a o împiedica să devină 
o prerogativă la discreţia celor ce o exercită. Statul poate şi trebuie să 
cuprindă în sfera sa orice activitate şi trebuie să încurajeze binele peste 
tot, dar întotdeauna în forma dreptului, în aşa fel încât fi ecare act al său 
să se întemeieze pe lege, ea fi ind manifestarea voinţei generale“3. În statul 
de drept legea nu este un produs subiectiv exclusiv al voinţei legislativului, 
dar aceasta este partea necesară a dreptului, care se creează obiectiv în 
societatea respectivă4.

Locuţiunea „stat de drept” este construită din asocierea a doi termeni – 
„stat” şi „drept”. Între stat şi drept există o relaţie puternică5, în care dreptul 
are rolul de „corset” al puterii, de scut juridic împotriva unei potenţiale 
anarhii6, de încadrare a acestei puteri în limitele de ordine, dar şi de 
echilibrare a potenţialelor tensiuni care se pot naşte în procesul exercitării 
conducerii sociale prin intermediul activităţii de stat. În alt sens, statul are 
obligaţia de garantare a realizării dreptului şi de reinstaurare a ordinii juridice 
încălcate de către subiecţii de drept prin activităţile ilicite7.

Alt principal fundament ale statului de drept este constituit din 
principiul de securitate juridică, care presupune faptul că persoanele să fi e 

1 I. Ceterchi şi I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura All, Bucureşti, 
1993, p. 116.

2 T. Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1992, p. 18-20.

3 G. del Vecchio, Lecţii de Filozofi e juridică, Editura Europa Nova, Bucureşti, p. 292.
4 D. Turpin, Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, 1994, p. 19.
5 Gh. Mihai, Inevitabilul drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 116-118.
6 P. Roubier, Théorie générale du droit, Libraire Recueil Sirey, Paris, 1946, apud I. Craiovan, 

Filosofi a dreptului sau dreptul ca fi losofi e, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 466.
7 N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All, Bucureşti, 1993, p. 100.
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în măsură – ca benefi ciare ale dreptului – fără a face eforturi prea mari, să 
poate decide ce este permis şi ce este interzis prin dreptul aplicabil. Pentru 
a se ajunge la acest rezultat, normele juridice adoptate trebuie să fi e clare 
şi inteligibile şi să nu fi e supuse, în timp, la schimbări prea frecvente şi, 
mai ales, imprevizibile. Din punct de vedere formal securitatea juridică 
este reprezentată de calitatea normelor juridice, iar din punct de vedere 
temporal este reprezentată de previzibilitatea normelor juridice.1 Principiul 
securităţii juridice mai este cunoscut şi sub numele de principiul certitudinii 
juridice, deoarece constă în incertitudinea ca aplicarea normelor juridice 
într-o anumită situaţie să fi e previzibile, norma juridică incidentă să fi e uşor 
de stabilit, destinatarii ei sa aibă siguranţă că se aplică o prevedere legală 
corespunzătoare faptei şi nu alta şi că va fi  interpretată în mod unitar, iar o 
normă juridică ce nu a ajuns la cunoştinţa destinatarilor nu poate fi  aplicată.

În ceea ce priveşte aspectul privind calitatea normei juridice, însăşi 
din defi niţia ei de regulă de conduită, generală, impersonală şi obligatorie 
pentru a cărei respectare statul îşi foloseşte forţa de coerciţie se pot 
extrage câteva trăsături, în sensul că norma juridică este făcută cu scopul 
de a impune o anumită conduită, de a interzice un anumit comportament 
sau de a sancţiona comportamentul necorespunzător. Normele juridice nu 
trebuie elaborate pentru a crea iluzii sau a provoca ambiguităţi şi decepţii. 
Ele trebuie să aibă un rol normativ deoarece lipsa acestui rol poate diminua 
rolul regulilor necesare şi poate induce o serie de dubii şi interpretări asupra 
efectului real urmărit prin prevederile din dispoziţiile legii. Pentru a cunoaşte 
ce prevede o normă juridică, nu este sufi cient ca textul ei să fi e accesibil în 
sens material – adică să fi e numai publicat pentru a deveni accesibilă, dar 
trebuie ca norma juridică să fi e inteligibilă, în sensul de a fi  lizibilă în ceea ce 
priveşte claritatea şi precizia enunţurilor, precum şi coerenţa lor. Claritatea 
normei juridice mai presupune şi ca regulile stabilite prin dispoziţiile ei să 
dobândească întreaga lor forţă în contextul corpus-ului juridic al acelor 
reguli care sunt chemate reglementeze, să se integreze, fără a face, în acest 
scop, trimitere sau apelare la mult prea multe dispoziţii exterioare sau 
complementare textului respectivei norme juridice2.

Principiul securităţii juridice mai presupune şi că dreptul existent trebuie 
să fi e previzibil, cunoscut şi înţeles3 şi că soluţiile juridice să rămână relativ 

1 S. Popescu, C. Ciora, V. Ţăndăreanu, Aspecte practice de tehnică şi evidenţă legislativă, 
Editura Monitorul Ofi cial, Bucureşti, 2008, p. 30.

2 E. Ciongaru, op. cit., p. 609.
3 J. Chevalier, Statul de drept, traducere de Diana Dănişor, Editura Universitaria, Craiova, 

2012, p. 101.
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stabile. Acest principiu este mai degrabă o creaţie a jurisprudenţei C.E.D.O.1, 
nefi ind consacrat de normele de drept constituţional în mod expres. Are 
rolul de fundament al statului de drept, stat care este apreciat, în mare 
măsură, în funcţie de calitatea şi claritatea legilor sale.

În perioada clasică, noţiunea de securitate juridică este consacrată 
de principiul neretroactivităţii legii, prevăzută de art. 2 din Codul civil 
Napoleonian de la 1804 care statornicea că: „Legea nu dispune decât pentru 
viitor; ea nu are niciun efect retroactiv“. Din momentul în care s-a observat 
însă că legea nu este în măsură să regleze toate situaţiile apărute în practică, 
a fost invocat principiul securităţii juridice2, care în practică impune reguli de 
drept clare şi precise în ceea ce priveşte absenţa retroactivităţii, cu excepţia 
cazurilor mai favorabile, categorie unde nu intră dispoziţiile de sancţionare 
penală – art. 15 alin. (2) din Constituţia României.

Conceptul de „securitate juridică“, ca interpretare doctrinară, pentru 
practicienii dreptului evocă noţiuni obişnuite de specialitate, precum 
retroactivitatea legilor, teoria aparenţei dreptului, legalitatea incriminării şi 
a pedepsei sau chiar obscuritatea textelor de lege. În esenţă, acest principiu 
este caracterizat prin faptul că trebuie să asigure protecţia persoanelor 
împotriva unui potenţial pericol care poate veni chiar din partea dreptului, 
împotriva unei insecurităţi pe care o poate crea dreptul sau pe care acesta 
riscă s-o creeze3. În acest context s-a opinat că o noţiune mult mai potrivită 
decât cea de „securitate juridică“ ar fi  cea folosită în doctrina olandeză – 
Rechtzekerheid – fi abilitatea dreptului.

În contextul europenizării şi globalizării, au apărut noi domenii de 
reglementare, s-au dezvoltat noi resurse ale dreptului, toate acestea fi ind 
factori care au dus la creşterea semnifi cativă a complexităţii dreptului 
având, ca o consecinţă imediată, o legiferare masivă, elaborarea unui număr 
destul de mare de norme juridice. Toate acestea au făcut ca să existe o mai 
mare preocupare a organelor cu atribuţii în acest sens pentru asigurarea 
securităţii juridice a persoanelor în calitate de benefi ciari ai acestor norme. 
Găsim exemple specifi ce în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, dar şi a 

1 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în jurisprudenţa sa, de exemplu: 
a) cauza Marcks împotriva Belgiei, 1979, importanţa respectării principiului securităţii juridice, 
considerat ca fi ind în mod necesar inerent atât dreptului Convenţiei, cât şi dreptului comunitar; 
b) Cauza Brumărescu împotriva României, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 414 din 31 august 
2000, prin care a statuat că unul dintre elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului 
este principiul securităţii raporturilor juridice, care impune ca soluţia dată în mod defi nitiv de 
către tribunale unui litigiu să nu fi e repusă în discuţie.

2 A. Cristau, L’exigence de sécurité juridique, dans Recueil Dalloz, Paris, 2002, p. 2814.
3 L. François, Le problème de la sécurité juridique, în La sécurité juridique, Editura Jeune 

Barreau de Liège, Liège, 1993, p. 10.
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C.E.D.O., instanţe care au o tot mai mare frecvenţă în invocarea cerinţelor 
referitoare la accesibilitatea şi previzibilitatea legii.

Principiul securităţii juridice a fost consacrat şi cunoaște o continuă 
dezvoltare şi în dreptul european, atât la nivel general al statelor membre, 
cât şi în materia protecţiei drepturilor și libertăţilor persoanelor. În acest 
sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că principiul securităţii 
juridice face parte din ordinea juridică europeană şi trebuie respectat atât de 
instituţiile Uniunii Europene, cât şi de statele membre, atunci când acestea 
îşi exercită prerogativele conferite de directivele europene1.

Având în vedere faptul că persoanele, prin voinţa lor liberă, încalcă 
interdicţiile, obligaţiile sau alte reguli instituite prin normele juridice, 
securitatea juridică nu are un caracter absolut, ci un caracter de relativitate. 
Totuşi, persoanelor în cauză li se asigură, în mod paradoxal, de către acelaşi 
drept încălcat sau sfi dat, mecanisme de apărare, de tratament juridic sau 
de alte garanţii juridice prin care sunt sancţionaţi proporţional cu faptele 
săvârşite. Astfel, potrivit art. 21 alin. (3) din Constituţie „Părţile au dreptul la 
un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil”, iar, 
conform art. 124 alin. (1) „justiţia se înfăptuieşte în numele legii”, astfel că 
hotărârile judecătoreşti (veritabile norme juridice) executorii au putere de 
lege şi instituie obligaţia imperativă de a fi  executată de cel faţă de care s-a 
pronunţat. În cazul în care s-ar pune la îndoială caracterul absolut al acestei 
obligaţii ori s-ar lăsa o cât de mică posibilitate de a fi  evitată executarea 
acestui tip de obligaţie instituită pe cale judecătorească, atunci s-ar încălca 
grav principiul legalităţii, autoritatea de lucru judecat şi principiul securităţii 
juridice, ceea ce ar anula efectele unei hotărâri judecătoreşti – normă 
juridică şi ar goli de conţinut dreptul subiectiv recunoscut pe cale judiciară.

Şi jurisprudenţa Tribunalului de Primă Instanţă consacră principul 
securităţii juridice prin prevederea că: „principiul de securitate juridică cere 
ca toate actele instituţiilor care produc efecte juridice să fi e clare, precise 
şi să respecte interesele în aşa mod încât acesta să cunoască cu certitudine 
momentul în care acel act începe să existe şi începe să producă efecte 
juridice. Această necesitate de securitate juridică este impusă cu o rigoare 
particulară atunci când este vorba de un act susceptibil de consecinţe 
fi nanciare, pentru a permite celor interesaţi cunoaşterea cu exactitate a 
obligaţiilor care le sunt impuse”.2

1 Culegerea de jurisprudenţă a Curţii Europene de Justiţie, 1998, p. I-08153, Cauza C-381/97, 
Belgocodex, par. 26.

2 J.B. Auby, D.B. Delphine, Les principes de sécurité juridique et de confi ance légitime, Droit 
administratif européan, Bruxelles, Editura Bruylant, 2007, p. 480.
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Exemplul de securitate juridică din materia dreptului românesc al 
afacerilor, cu referire la contractele de achiziţii publice, autorităţile 
contractante trebuie să acorde o atenţie maximă modifi cării sau amendării 
contractelor în perioada de executare a acestora, deoarece pentru a evita 
afectarea condiţiilor iniţiale ale competiţiei, astfel de amendamente 
implementate fără procedura reofertării sunt permise doar în circumstanţe 
extrem de limitate şi conform principiului securităţii juridice se impune ca 
aprecierea privind obligaţia de desfăşurare a unei proceduri de atribuire a 
unui contract să aibă loc întotdeauna la momentul încheierii tranzacţiei. 
În consecinţă, atât din punctul de vedere al autorităţii contractante şi al 
partenerului său contractual, cât şi din cel al concurenţilor nereţinuţi, este 
necesar ca la momentul efectuării tranzacţiei să se poată deja stabili dacă o 
procedură de atribuire trebuie sau nu să fi e derulată. Luarea în considerare a 
unor circumstanţe ulterioare este posibilă cel mult atunci când acestea au 
putut fi  anticipate cu certitudine încă din momentul efectuării tranzacţiei.

Ţinând cont de principiul care priveşte activitatea de elaborare, modifi care, 
abrogare, corelare şi sistematizare a actelor normative, principiul securităţii 
juridice cuprinde, în principal, următoarele exigenţe: neretroactivitatea legii, 
accesibilitatea şi previzibilitatea legii, asigurarea interpretării unitare a legii1. 
Referitor la principiul de neretroactivitate a legii, acesta este prevăzut de art. 15 
alin. (2) din Constituţia României în care se statuează că „legea dispune 
numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile”, asigurând 
totodată stabilitatea drepturilor legal câştigate. Drept urmare norma 
juridică trebuie să producă drepturi şi obligaţii numai pentru faptele şi actele 
săvârşite după data intrării în vigoare a acesteia. Niciun subiect de drept nu 
putea să prevadă ce şi cum va reglementa legiuitorul, iar comportamentul 
său este normal şi fi resc dacă se desfăşoară în cadrul ordinii de drept în 
vigoare (la data săvârşirii faptei), al cărui respect îl datorează, ci nu unei legi 
viitoare ale cărei dispoziţii, nu le putea cunoaşte.

Principiul neretroactivităţii legii asigură: stabilitatea dreptului legal 
câştigat (care nu poate fi  suprimat, printr-o nouă lege); previne abuzul de 
drept prin modifi carea legilor, în cazul rotirii la putere; asigură legitimitatea 
legii, recunoaşterea acesteia ca obligatorie şi justă; nu se poate pretinde 
respectarea unei legi inexistente, respectiv până la intrarea în vigoare a 
acesteia pentru a permite individului să-şi regleze conduita. Individul 
trebuie să fi e în măsură să prevadă consecinţele ce pot decurge dintr-un 
act determinat”; „o normă este previzibilă numai atunci când este redactată 
cu sufi cientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei persoane – care, 

1 E. Ciongaru, op. cit., 611.
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la nevoie poate apela la consultanţă de specialitate – să îşi corecteze 
conduita”; „în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anume 
garanţie contra atingerilor arbitrare ale puterii publice”.

Referitor la asigurarea interpretării unitare a legii, acest principiu 
este impus şi de principiul constituţional al egalităţii tuturor cetăţenilor 
în faţa legii şi implicit a autorităţii judecătoreşti, și ar fi  grav afectat dacă 
în aplicarea uneia şi aceleiaşi legi, soluţiile instanţelor judecătoreşti ar fi  
diferite şi chiar contradictorii.

Gravitatea implicaţiilor juridice, în aplicarea şi interpretarea neunitară 
a legii, decurge şi din caracterul aproape iremediabil al hotărârilor 
judecătoreşti care urmează a fi  pronunţate de către instanţele de fond, 
precum şi din însuşi mecanismul concret al practicii neconsecvente în sensul 
că, părţile afl ate în aceeaşi situaţie juridică nu trebuie să primească soluţii 
contradictorii. De asemenea, efectele concrete ale interpretării neunitare 
a legii conduc la concluzia că principiul siguranţei juridice, ameninţat şi/
sau încălcat nu este – în sine – sufi cient să ofere o lămurire sau o explicaţie 
oricărui cetăţean – reclamant că i se recunoaşte irevocabil un drept, în timp 
ce, în aceleaşi condiţii şi aplicării aceluiaşi text de lege, acel drept nu îi este 
recunoscut şi altui reclamant. Se poate concluziona că trebuie eliminate 
erorile în califi carea şi soluţiile juridice în cauze deduse spre dezlegare în 
drept şi fapt, acţiunile introductive cu petite identice, trebuie să primească 
o aplicare şi soluţii unitare din punct de vedere legal şi implicit judecătoresc.

CEDO a statuat în cauza Păduraru împotriva României că „în lipsa 
unui mecanism care să asigure coerenţa practicii instanţelor naţionale, 
asemenea divergenţe profunde de jurisprudenţă, ce persistă în timp şi ţin 
de un domeniu ce prezintă un mare interes social, sunt de natură să dea 
naştere unei incertitudini permanente şi să diminueze încrederea publicului 
în sistemul judiciar, care reprezintă una dintre componentele statului de 
drept” (2005).

În concluzie, exigenţele securităţii juridice fac necesară eliminarea unor 
potenţiale devieri care pot descalifi ca sau desconsidera legea şi legislativul, 
şi pot ameninţa ordinea și coeziunea socială. În vederea realizării acestor 
obiective nu este sufi cientă o identifi care a relelor făcute, ci trebuie create 
remedii pe măsura acestora. Ca orice nouă strategie, şi acestea se realizează 
cu mari eforturi de organizare, iar modifi carea mentalităţilor juridice nu se 
poate face decât cu edictarea unui comandament solemn de disciplinare 
sau echilibrare a unui potenţial exces normativ, care să se realizeze de cele 
mai multe ori pe calea normelor juridice fundamentale/constituţionale, în 
cazul în care este necesar, deoarece, în caz contrar, dreptul poate rămâne 
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fără viaţă, existent numai la nivel declarativ. Sistemele de drept naţionale 
din mai multe state, expuse noii infl uenţe a dreptului Uniunii Europene, dar 
şi dreptului C.E.D.O., trebuie să acorde o importanţă sporită acestui nou 
principiu de drept, principiului securităţii juridice.

Revenind la istorie, Montesquieu spunea că1 „limbajul legilor trebuie 
să fi e simplu... Când legea este scrisă într-un stil pompos, ea nu mai este 
socotită decât un obiect de paradă... Legile nu trebuie să fi e subtile; ele 
sunt concepute pentru oameni cu posibilităţi modeste de înţelegere. Când 
excepţiile, limitările, amendamentele la o lege nu sunt necesare, este mai 
bine să nu existe. Asemenea detalii trimit mereu spre noi detalii. Nu trebuie 
aduse modifi cări la o lege fără un motiv întemeiat. În conceperea legilor 
trebuie avut în vedere ca acestea să nu tulbure fi rea lucrurilor”.

2. Cercetarea ştiinţifi că a raportului dintre statul de drept 
şi valorile sociale

„Un guvernământ al legilor şi nu al oamenilor, government of law, not 
of men”: această formulare a judecătorului nord-american John Marshall 
în celebra cauză Marbury vs. Madison din 1803 a rămas până astăzi cea 
mai scurtă şi pregnantă defi niţie a statului de drept, deopotrivă în varianta 
anglo-saxonă a domniei legii (rule of law) şi în cea continentală a unui status 
juridicus în care oamenii se adună laolaltă sub legi ale dreptului, după cum 
arată defi niţia dată statului de către Immanuel Kant. Legile dreptului sunt 
la acesta din urmă diferenţiate de legile morale prin aceea că au ca obiect 
nu determinarea voinţei, ci a comportamentului exterior al oamenilor 
potrivit unei legi universale a libertăţii, iar scopurile concrete urmărite de 
oameni în acţiunile lor, ca şi tot ceea ce ţine de convingerile lor intime, sunt 
irelevante, atât timp cât acţiunile înseşi se conformează prescripţiilor legale. 
La baza întregii construcţii stă ideea unui contract originar întemeiat, scrie 
tot Kant, „în primul rând pe principiile libertăţii membrilor unei societăţi 
(ca oameni), în al doilea rând pe principiile dependenţei tuturor de o singură 
legislaţie comună (ca supuşi) şi, în al treilea rând, pe legea egalităţii acestora 
(ca şi cetăţeni)”. În accepţiunea sa pur formală, dezvoltată pe continentul 
european, statul de drept nu garantează un conţinut normativ concret, ci 
doar condiţiile şi procedurile prin care autorităţile abilitate adoptă anumite 
decizii legislative, administrative sau judiciare2.

1 Philippe Malaurie, Antologia gândirii juridice, Montesquieu, Spiritul legilor, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1997, p. 20.

2 A se vedea pentru detalii, Mircea Duţu, Statul de drept şi valorile sociale, articol apărut în 
Pandectele Române nr. 7 din 2015.
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După cum s-a arătat deja, noutatea concepţiei statului de drept nu 
constă atât în ideea perenă a supremaţiei dreptului sau a legii, cât mai 
ales în aplicarea consecventă a acesteia în circumstanţele particulare ale 
statului modern, caracterizat printr-o expansiune enormă a puterii politice 
care intervine prin mijloace administrativă în toate domeniile societăţii. 
Dintr-o perspectivă diametral opusă, a unei abordări pragmatice, mergând 
de la particular spre general, doctrina engleză a „domniei legii” (rule of law), 
echivalată de regulă cu statul de drept, se cristalizează în jurul unor soluţii 
punctuale elaborate de practica judiciară şi impregnată de spiritul common 
law într-un proces evolutiv care a parcurs mai multe secole. În primul 
rând, domnia legii vizează „supremaţia sau predominanţa absolută a 
dreptului în contrast cu infl uenţa puterii arbitrare, şi [care] exclude existenţa 
arbitrariului, a prerogativei, sau chiar a unei largi autorităţi discreţionare din 
partea guvernământului”. În al doilea rând, ea reclamă egalitatea în faţa legii, 
în sensul că „orice persoană, oricare i-ar fi  condiţia sau rangul, este supusă 
dreptului ordinar al ţării şi accesibilă jurisdicţiei tribunalelor ordinare”. În 
fi ne, ca o caracteristică specifi că instituţiilor juridice engleze, constituţia 
însăşi este „îmbibată” de domnia legii, prin aceea că „principiile generale ale 
constituţiei (ca, de exemplu, dreptul la libertatea persoanei, sau dreptul la 
întruniri publice) sunt pentru noi produsul unor decizii judiciare ce stabilesc 
drepturi ale unor persoane particulare deduse spre judecare instanţelor; 
pe când sub regimul multor constituţii străine, siguranţa (atâta câtă este) 
a drepturilor indivizilor decurge, sau apare ca decurgând, din principiile 
generale ale constituţiei”. Astfel, principiile consacrate în constituţie nu 
sunt creaţia voinţei unui legiuitor constituant al momentului, ci mai degrabă 
consacrarea de către acesta a unei evoluţii organice laborioase caracterizate 
de permanenţa adeziunii societăţii înseşi faţă de anumite valori.

Pe cât de evidentă este necesitatea existenţei unui consens fundamental 
asupra unor valori politice esenţiale, pe atât de discutabil apare importul 
axiologiei în domeniul dreptului. Valorile – etice, politice, economice, 
sociale, culturale – sunt percepute şi apreciate diferit de la caz la caz. Fiecare 
categorie socio-politică şi fi ecare epocă îşi are propria grilă şi ierarhie de 
valori; acestea pot foarte bine să coincidă în multe privinţe, dar mereu vor 
fi  ordini şi priorităţi diferite în apărarea lor. Factorii de decizie (guvernanţi, 
parlamentari, judecători) sunt şi vor fi tentaţi frecvent să considere 
propriile lor judecăţi de valoare drept determinări obiective ale sensului 
textului constituţional. În acest sens, limitarea clasică a competenţei 
statului numai cât priveşte comportamentul exterior al cetăţenilor este 
alterată prin aceea că autorităţile statului cenzurează modul de exercitare 
a libertăţilor cetăţeneşti în funcţie de valorile pe care se cred îndreptăţite 
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sau chiar obligate să le promoveze. Nu mai puţin însă, paradigma statalităţii 
moderne nu pune la dispoziţia interpreţilor nici un criteriu obiectiv, 
verifi cabil raţional, prin care valori diferite şi de multe ori concurente să 
poată fi  comparate, stabilindu-se astfel o ordine de prioritate a acestora, 
în funcţie de anumite categorii de situaţii de fapt. Astfel stând lucrurile, a 
pretinde cetăţenilor statului modern ataşamentul interior faţă de valori şi 
principii, oricare ar fi  ele, nu înseamnă altceva decât a-l desfi inţa pe acesta 
din urmă ca stat de drept prin instaurarea unei tiranii a valorilor. După cum 
sublinia însă profesorul şi judecătorul constituţional german Ernst Wolfgang 
Böckenförde, la o examinare atentă, aceste „valori” nu constituie altceva 
decât desemnarea unui consens postulat sau deja existent, iar imixtiunea 
axiologiei în drept pregăteşte calea mai degrabă intruziunii diverselor 
reprezentări şi postulate privind consensul şi aplicarea constituţiei. Prin 
aceasta, conţinutul normativ al legii fundamentale este subordonat 
curentelor ideologice ale momentului1.

Respectarea practică a exigenţelor statului de drept implică apropierea 
– tendenţială şi asimptotică – a unei ordini politico-statale de idealul 
reprezentat de teoria statului de drept, ceea ce nu oferă însă niciun indiciu 
privind stabilitatea şi eficienţa politică a unui asemenea stat. Într-o 
formulare devenită clasică a aceluiaşi Ernst Wolfgang Böckenförde, statul 
liberal modern trăieşte pe baza unor premize pe care nu le poate impune 
şi nici garanta el însuşi. Aici „este marele risc pe care şi-l asumă de dragul 
libertăţii. Pe de o parte, el poate subzista ca stat liberal doar dacă libertatea 
pe care o permite cetăţenilor săi se reglează de la sine, din substanţa morală 
a individului şi din omogenitatea societăţii. Pe de altă parte, nu poate 
încerca să garanteze aceste forţe regulatoare interne prin propriile mijloace 
[statale], prin mijloacele constrângerii juridice şi ale comenzii autoritare, 
fără a abandona prin aceasta caracterul său liberal şi fără a recădea – pe 
planul secularizării – în acea pretenţie a totalităţii din care a ieşit în epoca 
războaielor confesionale. Atât ideologia statală prescrisă [ofi cial], cât şi 
renaşterea tradiţiei aristotelice a polis-ului sau proclamarea unui «sistem 
obiectiv de valori» sunt de natură a suprima cenzura din care a apărut 
libertatea publică. Nu există drum înapoi, dincolo de pragul reprezentat de 
anul 1789, care să nu distrugă statul ca ordine a libertăţii.”

În concluzie, putem afi rma că statul de drept nu constituie o garanţie 
pentru realizarea de facto a unei ordini sociale juste, însă reprezintă 
(încă) una dintre condiţiile necesare pentru această realizare. El deschide 
posibilitatea realizării diferitelor obiective politice şi sociale pe baza unor 

1 A se vedea pentru detalii, Mircea Duţu, op. cit.
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mecanisme neutre şi echidistante, însă exigenţele sale nu reprezintă soluţii 
de efi cientizare a sistemului politic, ci mecanisme defensive contra unor 
ingerinţe statale – care pot să fi e sau să nu fi e motivate prin binele comun 
şi interesul general al societăţii – având drept consecinţă, directă sau 
mijlocită, periclitarea sferei de libertate a individului. Direcţiile din care vin 
aceste ameninţări sunt diferite de la o epocă la alta, de la o ţară la alta, iar 
soluţiile trebuie să se adapteze acestor circumstanţe. În defi nitiv, aşa cum 
scria Hegel, „legea nu domneşte, ci oamenii trebuie s-o facă să domnească; 
această acţiune este ceva concret, voinţa omului, precum şi judecata lui 
trebuie să-şi aducă aici contribuţia lor”.

3. Concluzii și implicaţii

Trăim într-o lume în care identităţile tradiţionale, culturale şi sociale au 
devenit fragile. Din ce în ce mai puţini oamenii se autodefi nesc prin intermediul 
unor apartenenţe clare, al limbii, religiei, clasei sociale, sau a sexului şi a culturii. 
Simpla etichetare, care se obişnuia în trecut, nu mai funcţionează astăzi. 
Individul pare a fi  câteodată perceput prea puţin în această lume a globalizării. 
În acest sens, este cu atât mai important să ne împotrivim anomizării societăţii 
printr-un omagiu adus performanţelor umane.

Redresarea statului nu se poate face decât prin patriotism în limitele 
adevărului, moralei şi credinţei, reluând formula interbelică „prin noi 
înşine“. Mai putem invoca acest concept în epoca globalizării? Globalizarea, 
terorismul şi alte probleme mondiale impun nu numai reconsiderări etice 
şi politice, dar şi o nouă logică a raţiunii sau, cel puţin, o modulare a logicii 
deja elaborate. De aceea, legătura dintre drept și morală trebuie să fi e cât 
mai strânsă în viaţa cotidiană, iar percepţia fi ecărui cetăţean trebuie să fi e 
asupra acestei relaţii doar într-un singur sens, anume acela al încredinţării 
că valorile morale sunt pe cât se poate integral consfi nţite în dreptul pozitiv.
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Puterea de manifestare a ordinii publice – 
ordinii de drept şi ordinii constituţionale
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1. Introducere

Nucleul unei societăţi este ordinea normativă comportamentală, prin 
care viaţa unei populaţii este organizată în mod colectiv. Ca ordine, ea 
conţine valori şi norme atât diferenţiate cât şi particularizate, toate cerând 
referinţe culturale pentru a fi  semnifi cative şi legitime.

Din punct de vedere etimologic, termenul de normă provine din cuvântul 
grecesc „nomos” semnifi când ordinea. Noţiunea de „nomos” provine, se pare, 
de la zeiţa Nemesis, care, în mitologia greacă avea rolul de a reglementa 
respectarea împărţirii lumii între zei. Această noţiune este opusă celei de 
„physis”, de origine indică, care, de asemenea, desemna iniţial o acţiune sau 
un proces şi care ulterior, începând din secolul al V-lea, va desemna ordinea 
naturii, deosebită de ordinea umanului desemnată de „nomos”1

Analiza etimologică sugerează că, prin intermediul normelor, societatea 
devine un „cosmos” organizat într-o ordine imperativă, indicativă şi 
sancţionatoare pentru conduită. Nicio formă de asociere umană nu poate 
funcţiona în mod adecvat fără instituirea unui minimum de reguli de 
conduită, putându-se afi rma că societatea se naşte odată cu geneza normei.

Rolul normei este legat de organizarea vieţii sociale pe baze raţionale, 
societatea funcţionând în mod independent de voinţele individuale, ca o 
„conştiinţă colectivă”, de la care emană regulile şi obligaţiile ce reglementează 
existenţa în comun şi care fi xează şi transmite din generaţie în generaţie 
necesitatea sau indezirabilitatea unor acţiuni, cultivând tendinţa spre o ordine 
socială, caracteristică modului de desfăşurare stabilă a vieţii colective.

Ordinea socială, ordinea de drept, se referă la capacitatea societăţii de a: 
ţine sub control agresivitatea indivizilor; a asigura coordonarea activităţilor 
sociale; a asigura continuitatea vieţii sociale; a permite predictibilitatea 
conduitelor şi acţiunilor umane.

1 R. Pinto, Madeleine Grawitz, Methodes des sciences socials, deuxieme edition, Paris, 
Dalloz, 1967, p. 8-9. 
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O asemenea ordine contribuie la stabilirea unei stări relative de 
echilibru şi armonie, niciodată, însă, cu un caracter defi nitiv, deoarece în 
orice moment pot să apară confl icte între valori, încălcări ale normelor sau 
momente de punere la îndoială a legitimităţii acestora, care, în anumite 
condiţii, ameninţă însăşi ordinea socială stabilită.1

În acest context, pentru a asigura consensul şi ordinea, printr-o 
participare comună la viaţa socială, norma de drept, își propune următoarele 
efecte din punctul de vedere al raţionalizării vieţii sociale: crearea de 
drepturi şi obligaţii care materializează diferite relaţii, interese, scopuri şi 
idealuri sociale, stimulându-le pe cele dezirabile şi sancţionând pe cele 
indezirabile; asigurarea relaţiilor interumane în cadrul societăţii, prin 
dirijarea, în mod convergent, a acţiunilor şi conduitelor individuale, creând 
astfel o „logică” a acestora, orientativă pentru membrii societăţii; evitarea 
confl ictelor şi a tensiunilor prin limitarea reciprocă a voinţelor individuale şi 
întărirea coeziunii colective; întărirea sentimentele de solidaritate socială şi 
securitatea indivizilor în raport cu eventualele agresiuni sau acte de violenţă 
care ar putea fi  exercitate asupra lor; stabilirea unor reguli de conduită, 
stipulând cum trebuie să se comporte cineva în condiţii sociale determinate, 
pentru a ajunge la un rezultat efi cient şi dezirabil2.

Locul şi rolul normei de drept în societate, caracteristicile mai sus, 
menţionate, sunt relevate și în sociologie unde norma este defi nită ca: 
o regulă standard, defi nită de aşteptările reciproce ale mai multor oameni 
cu privire la un comportament considerat acceptabil din punct de vedere 
social, şi care orientează conduita obişnuită3; o lege sau un principiu care 
trebuie să dirijeze sau să ghideze o conduită, tinzând să desemneze ceea ce 
este normal, adică în conformitate cu majoritatea cazurilor, sau îi prescrie 
ceea ce trebuie făcut4; o regulă de activitate, comportare, gândire sau creaţie, 
fi xată prin lege (principiu) sau prin uz şi a cărei activitate este asigurată de 
drept, tradiţie, opinia publică, indicaţie sau prescripţie cu privire la modul 
de realizare a valorilor.

Caracterul principial al normei este acela de a stabili în cadrul societăţii 
o formă ideală a comportamentului, un model prescriptiv pentru ceea ce 

1 Sorin M. Rădulescu, Homo sociologicus, Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, 
Şansa, Bucureşti, 1994, p. 9 şi urm.

2 Ibidem, p. 59.
3 G.A. Theodorson, A.G. Theodorson, A Modern Dictionary of Sociology, Crowell, 

New York, 1969, p. 276-277. 
4 A. Birou, Vocabulaire practique des sciences socials, Paris, 1966, pp. 187-188. Dicţionar de 

fi lozofi e, Bucureşti, Editura Politică, 1978, p. 500.
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trebuie să fi e şi nu pentru ceea ce este (conform distincţiei făcute de francezi 
între devoir şi etre, sau de către germani între sollen şi sein).

Rezultă deci că în societate, acţiunea umană, prin natura ei, atrage 
normarea, realizarea unor reguli cu rol de forţe organizatoare ale interacţiuni 
umane.

2. Aspecte teoretice

Normele de drept (juridice) în generalitatea lor nu exclud existenţa altor 
categorii de norme (norme religioase, norme etice, norme obicei), ci coexistă 
cu acestea, îşi exercită alături de acestea acţiunea lor reglementativă.

Dreptul român se constituie din ansamblul regulilor de conduită 
instituite sau sancţionate de stat, reguli ce reflectă voinţa poporului 
exprimată prin intermediul puterii legislative, reguli a căror respectare şi 
aplicare obligatorie se asigură prin conştiinţa juridică a cetăţenilor iar, la 
nevoie, cu ajutorul forţei coercitive a statului. Aceste reguli de conduită – 
cu caracter general obligatoriu – norme juridice, oricât ar fi  de variate, de 
deosebite unele de altele, prin conţinutul şi forma lor, reprezintă în cadrul 
fi ecărui stat o unitate, un ansamblu, fi ind organizate într-un anumit sistem. 
Astfel, sistemul dreptului român reprezintă structura internă a dreptului 
român, determinată de unitatea normelor şi instituţiilor juridice şi împărţirea 
lor pe ramuri după specifi cul relaţiilor sociale şi metoda de reglementare, 
potrivit anumitor principii comune, precum şi prin unitatea de metodă 
folosită în reglementarea relaţiilor sociale respective.

Faţă de cele de mai sus, vom putea face, în acest moment succinte 
consideraţii cu privire la corelaţia dintre ordinea publică, ordinea de drept și 
ordinea constituţională.

3. Cercetarea ştiinţifi că

Expresia ordine publică – explicată deja – se afl ă în conexiune cu alte 
locuţiuni, construite prin asociere de cuvinte care, împreună, au sens unitar: 
ordine + drept = ordine de drept; ordine + juridic(ă) = ordine juridică; ordine 
+ stat = ordine de stat; ordine + constituţional(ă) = ordine constituţională. 
Pentru tema noastră, prezintă interes semnificaţiile și corelaţia dintre 
ordinea publică, ordinea de drept și ordinea constituţională, toate acestea 
având implicaţii profunde asupra modului în care se exercită constrângerea 
administrativă în statul de drept. Între aceste componente ale societăţii 
există, din vechime, legături strânse. În antichitate, de pildă, prin expresia 
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„panem et circensem” (pâine și circ)1 se recunoștea că, pentru a avea liniște 
în Roma imperială, maselor trebuia să li se asigure hrană și divertisment 
(jocuri în arena circului). Astfel, ordinea publică nu mai era periclitată. 
În epoca modernă și în cea contemporană, când educaţia civică a progresat, 
pentru apărarea ordinii publice nu trebuie să se mai recurgă la asemenea 
subterfugii.

Cele două concepte – ordinea publică și ordinea de drept – se afl ă în 
strânsă interconexiune; ordinea publică se fundamentează pe ordinea de drept 
care este format de cadrul juridic necesar bunei funcţionări a autorităţilor 
cu competenţe în materia constrângerii. Așadar ordinea publică este fi ind 
în raport de subordonare faţă de ordinea de drept. Ideea aceasta se poate 
exprima și altfel: ordinea de drept determină ordinea publică; o schimbare 
în ordinea de drept se răsfrânge decisiv asupra ordinii publice.

Între ordinea de drept și ordinea publică, raportul nu are mereu una 
și aceeași direcţie. Relaţia dintre ele se aseamănă, sub un aspect, relaţiei 
dintre teorie și practică; cea din urmă oferă celei dintâi „material” pentru 
perfecţionare. Asemănător – dar nu identic – ordinea publică oferă ordinii 
de drept argumente de perfecţionare. De aici ajungem la o altă observaţie, 
și anume că relaţia ordine de drept – ordine publică nu este imuabilă, 
deoarece ambele se schimbă, pentru a corespunde realităţii, ea însăși în 
continuă schimbare. Totodată, tulburarea ordinii de drept obligă ordinea 
publică să se adapteze, întrucât respectiva tulburare poate avea implicaţii 
profunde, în sensul că sistemul social poate fi  modifi cat (dar menţinut) ori 
înlocuit. Tulburarea între anumite limite a ordinii publice nu are, de regulă, 
consecinţe atât de importante; doar tulburarea profundă și foarte gravă a 
acesteia – ca în cazul revoluţiilor – poate pune problema înlocuirii sistemului 
social, ducând la stabilirea altei ordini de drept, care la rândul ei determină 
o altă ordine publică corespunzătoare noii situaţii.

Dacă ne referim la ordinea constituţională, adică ordinea consfi nţită 
prin Constituţie, acesta este un concept specifi c dreptului constituţional, 
stabilind totalitatea normelor fundamentale care reglementează relaţiile 
privitoare la sistemul social – politic și statal. După părerea noastră, 
acesta subsumează atât ordinea publică, cât și ordinea de drept, în sensul 
că prevederile constituţionale stau la baza acestora, că organizarea și 
funcţionarea lor nu poate fi  decât în conformitate cu Constituţia. Ba mai 
mult: numai și numai acest act normativ are competenţa să prevadă măsuri 
concrete privind drepturile și libertăţile cetăţenilor, limitarea drepturilor 
persoanei fizice, ordinea publică, bunele moravuri (art. 26 alin. 2). 

1 Decimus Iunius Juvenalis, Satirae X, c. 60-140; M.D.E., p. XXIII.
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Tot Constituţia este actul juridic fundamental care stabilește în condiţii 
determinate restrângerea exerciţiului unor drepturi (art. 27) – dacă acestea 
aduc atingere unor valori fundamentale, periclitând apărarea siguranţei 
naţionale, apărarea ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice. De asemenea, 
unele drepturi nici nu pot exista dacă nu este respectată ordinea publică.

Precizarea „România este un stat de drept” cuprinde chintesenţa 
raporturilor ordine de drept – ordine publică – ordine constituţională, 
în sensul că la baza întregii activităţi stau Constituţia și legile ţării; de 
asemenea, că orice acţiune a autorităţilor publice se derulează în cadrul 
constituţional, legal. Sunt și situaţii – menţionate de Constituţie, când 
Președintele României instituie, cu încuviinţarea Parlamentului, și în 
condiţiile legii, starea de asediu sau starea de urgenţă; în aceste situaţii se 
restrâng exercitarea unor drepturi și libertăţi, și se permite înlăturarea, prin 
mijloace specifi ce, a faptelor perturbatoare – dar aceste situaţii durează doar 
până la restabilirea ordinei publice.

Relaţia ordine publică – ordine de drept – ordine constituţională are în 
zilele noastre o altă putere de manifestare, comparativ cu oricare dintre 
epocile trecute, căci „trăim într-o lume bântuită atât de nevoia de libertate, 
cât și de necesitate”1.

Mai mult, în viziunea lui Samuel P. Huntington, există diferenţe în a 
aprecia relaţiile individ – grup, stat – cetăţean, etc., precum și drepturile 
și responsabilităţile, libertatea și autoritatea publică ș.a. Este inevitabilă 
ciocnirea – consideră Huntington și ea va antrena în vârtejul ei civilizaţia 
occidentală și civilizaţiile neoccidentale2.

Demersul nostru, însă, îl orientăm spre analiza instituţiei juridice a 
constrângerii administrative în cadrul ordinei publice, a ordinii de drept și a 
celei constituţională specifi ce statului român și se cantonează asupra unei 
grupări specifi ce de norme juridice, anume a celor de drept administrativ 
care reglementează constrângerea administrativă. După cum știm, ca 
ramură distinctă de drept, în cadrul sistemului dreptului nostru, dreptul 
administrativ şi procedura administrativă reglementează o grupare specifi că 
de raporturi sociale, care se constituie în obiectul său. În literatura de 
specialitate au fost exprimate numeroase opinii în acest sens3. Faţă de 
acestea, considerăm că obiectul dreptului administrativ îl formează acele 
raporturi sociale care constituie obiectul activităţii administrative a statului 

1 I. Negreţ, Educaţia pentru libertate, în Psihosociologia mass-media, Editura I.N.I., nr. 1 
(martie) 1995.

2 S. P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor, Editura Antet, Filipești, 1998.
3 Antonie Iorgovan, Drept administrativ. Tratat elementar, vol. III, Bucureşti, 1993, p. 123-

130 şi R. Ionescu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
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şi a colectivităţilor locale, realizată, deci, de către autorităţile administraţiei 
publice potrivit normelor legale, cu excepţia raporturilor sociale care se nasc 
în procesul realizării activităţii fi nanciare a statului şi a colectivităţilor locale.

Trebuie observat că obiectul dreptului administrativ nu îl formează 
toate raporturile sociale în care sunt implicate autorităţile administraţiei 
publice prin diferite fapte juridice, ci numai acelea în care autorităţile 
administraţiei publice înfăptuiesc puterea executivă, fi ind purtătoare ale 
autorităţii publice. Subsecvent, din această grupare de raporturi sociale, 
desprindem pe acelea care se nasc în procesul realizării activităţii fi nanciare, 
deoarece datorită specifi cului puternic al acestora, ele fac obiectul unei 
ramuri distincte de drept – dreptul fi nanciar.

4. Concluzii şi implicaţii

Faţă de cele precizate în legătură cu noţiunea şi obiectul dreptului 
administrativ, putem deduce că norma de drept administrativ face parte 
din acea categorie de norme juridice care reglementează, ordonând 
şi organizând, raporturile sociale care constituie obiectul activităţii 
administrative a statului şi a colectivităţii locale, cu excepţia raporturilor 
sociale care se nasc în procesul realizării activităţii fi nanciare1.

Pornind de la defi niţia normei juridice2 putem defi ni în general norma de 
drept administrativ ca fi ind regula de conduită general-obligatorie, a cărei 
scop este acela de a organiza executarea şi de a executa concret legile, de 
a asigura ordinea publică şi de a satisface nevoile de interes general, regulă 
ce poate fi  adusă la îndeplinire la nevoie prin constrângere.

Astfel, normele juridice de drept administrativ, din totalitatea normelor 
juridice pot fi  identifi cate ca fi ind acele norme juridice care exprimă voinţa 
statului sau a colectivităţilor locale, a autorităţilor acestuia care le instituie 
sau le sancţionează cu o forţă juridică diferită. Normele de drept administrativ 
pot fi emise de puterea legislativă – Parlament, de puterea executivă – 
Preşedinte, Guvern şi autorităţile administraţiei publice de stat sau locale. 
Formând o categorie specială de norme juridice, deoarece reglementează 
o anumită grupare de raporturi sociale, normele de drept administrativ se 
pot referi la o secvenţă sau alta a activităţii administrative a statului sau a 

1 Verginia Vedinaş, Drept Administrativ, Ediţia a VI-a revăzută şi actualizată, Editura 
Universul Juridic Bucureşti 2011, p. 156; Al. Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, 
Editura Ateneum, Bucureşti, 1991.

2 Verginia Vedinaş, Drept Administrativ, Ediţia a VI-a revăzută şi actualizată, Editura. 
Universul Juridic Bucureşti 2011; Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2002, p. 146.
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colectivităţii locale, iar în cazul nostru, interesează în special normele juridice 
care reglementează relaţiile sociale care apar cu prilejul realizării funcţiei 
coercitive a statului de drept de către autorităţile administraţie publice cu 
competenţa asigurării ordinei de drept în acest domeniu.
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Impactul demografi ei asupra dreptului public român

Dr. Marius VĂCĂRELU
SNSPA

marius123vacarelu@gmail.com

Secolul XXI cumulează în anii săi mai multe probleme care nu au mai 
fost întâlnite vreodată în istoria omenirii, ceea ce recla mă un set nou de 
soluţii, care nu au mai fost testate anterior1. De aceea, puterea politică și 
instituţiile administrative sunt puse în fa ţa unei probleme foarte complicate, 
deoarece se vor afl a în si tua ţia unui chirurg care efectuează pentru prima 
dată o operaţie a su  pra unui organ, într-o modalitate care nu a mai fost 
experimen ta tă până acum și pentru care nu există manuale care să descrie 
ce va asemănător.

Printre marile probleme care vor afecta statul român și impli cit 
legislaţia noastră regăsim demografi a. După cum toate tratate le de drept 
constituţional și drept internaţional public o precizea ză, populaţia este 
un aspect fundamental al unui stat. De aceea, a a na liza din perspectiva 
dreptului public problematica demografiei nu este ceva contraindicat, 
dimpotrivă. Cu atât mai mult cu cât Ro mâ nia se afl ă într-o perioadă a 
istoriei sale care nu îi mai per mite să greșească prea mult, și mai ales într-o 
dimensiune atât de im portantă precum demografi a.

Demografi a este știinţa care studiază dinamica populaţiilor u ma ne. 
Ea cuprinde studiul mărimii, structurii și distribuţiei popu la ţiei, precum 
și modul în care o populaţie se modifică în timp în urma nașterilor, 
deceselor, migraţiei și îmbătrânirii. Analiza de mo grafi  că se poate referi 
la societăţi întregi sau la grupuri defi nite du pă diferite criterii: nivel de 
educaţie, naţionalitate, religie etc.2

În urmă cu aproape 100 de ani, cineva considera că omul este cel mai 
preţios capital; astăzi se folosește în exces ex pre sia „re sur să umană”. Ambele 
formule, larg răspândite, sunt greșite. Ele a si mi lează omul unui simplu 
obiect, care poate fi  deplasat oricum și oricând, și care poate fi  folosit în 
orice direcţie dorește un pă pu șar. Într-o formulă mai nouă, vicepreședintele 

1 Umorul este una dintre cele mai importante arme ale omului în faţa exceselor puterii 
politice și administrative. De aceea, una dintre cele mai des întâlnite anecdote despre 
comunism este aceea legată de faptul că a fost creat de către fi lozofi , iar nu de către oamenii 
de știinţă, pentru că aceștia din urmă l-ar fi  testat mai întâi pe animale.

2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Demografi e, consultat la 14.12.2015
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SUA avetiza că ţa ra sa nu trebuie să devină o „naţiune de contributori 
(la bugetul fe de ral sau local), ci să rămână o naţiune de cetăţeni”.

Este adevărat, gradul de inegalitate social-economică la nivel glo bal a 
crescut foarte mult, 62 de persoane deţinând as tăzi o ave re mai mare decât 
jumătate din populaţia planetei1, ce ea ce obligă gu ver nele să gândească 
într-un sens diferit de cum au făcut-o în ul  ti mele șapte decenii. Această 
greșeală a economiei trebuie co rec tată, deoarece ea naște frustrări și –
pe termen mediu și lung – gru pări politice care la adăpostului acestei idei ar 
putea încerca să ba lanseze societăţile către exact opusul – egalitate totală, 
ceea ce ar fi  o instaurare a unor idei care peste 45 de ani au cauzat mai mult 
rău decât bine asupra a 2/3 din populaţia planetei.

Scopul acestui text nu îl constituie inegaliatea economică, ci pro blema 
demografi ei. În România, datele pe care Anuarul demo gra fi c relativ anului 
20142 le oferă sunt înspăimântătoare la pro priu, fără urmă de echivoc, și ele 
reclamă o intervenţie legislativă și administrativă fermă și foarte rapidă, pe 
termen foarte lung.

Prezentând datele anuarului, presa a prezentat, cu limbajul specifi c, că: 
„toate informaţiile pe care le avem arată că declinul de mografi c al României 
nu va putea fi  stopat decât cu o imigraţie foar te mare. O scădere a populaţiei 
cu 70.000 de persoane pe an din cauze naturale şi cu alte 40.000 din 
migraţia externă (statistici a fe rente anului 2014 – n.red.) este enormă pentru 
o ţară cu o po pu laţie de 20 de mil ioane de locuitori. În prezent, raportul de 
de pen denţă arată că la 100 de persoane adulte revin 25 de persoane de 65 
de ani şi peste. În 2050, la 100 de persoane adulte vor reve ni 52 de persoane 
de 65 de ani şi peste.... din 1990 până în 2013, o pondere de 70 – 80% din 
reducerea populaţiei rezidente s-a da to rat în special migraţiei externe, însă 
în perioada 2013 – 2014 po pu laţia a scăzut mai ales ca urmare a diferenţei 
mari dintre nu mă rul de persoane decedate şi numărul de nou-născuţi.... 
În 2014, a avut loc o reducere cu 80.000 a populaţiei ca urmare a factorilor 
na tu rali, aceasta fi ind diferenţa dintre numărul persoanelor dece da te şi al 
noilor născuţi vii. Această reducere echivalează cu dis pa ri ţia a două oraşe 
mici în fi ecare an. În plus, populaţia Români ei a mai scăzut în 2014 cu 
40.000 de persoane ca urmare a migra ţi ei externe. În ultimii 20 de ani 
numărul de decese din Ro mânia s-a situat în jurul valorilor de 240.000 – 
260.000 pe an, în timp ce nu mă rul de nou-născuţi a tot scăzut, ajungând 
până la 170.000 a nul trecut. În ceea ce priveşte rata mortalităţii, media 

1 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/fi les/fi le_attachments/bp210-economy- 
one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf

2 Integral aici: http://www.insse.ro/cms/fi les/publicatii/pliante%20statistice/Anuarul_
demografi c-PROMO.pdf
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Uniunii Eu ro pe ne este de 10 decese la mia de locuitori, în timp ce România 
a re 13 decese la mia de locuitori, deci suntem într-o situaţie puţin de fa -
vori zată din acest punct de vedere. Din păcate însă, deşi rata mor talităţii 
infantile a scăzut în România, suntem încă departe de me dia UE: dacă media 
euro peană este de 4 decese pe an la o mie de născuţi vii, în România rata 
este de 9 decese pe an la o mie de năs cuţi vii“1. 

După cum se observă, selecţia jurnalistei a fost foarte clară, iar titlul este 
foarte inspirat: „Declinul populaţiei nu poate fi  sto pat, iar impactul economic 
va fi  enorm. Guvernul şi Parlamentul nu se trezesc nici în al 13-lea ceas”. De 
altfel nu este nevoie de prea multă analiză pentru a se observa că în ultimii 
25 de ani gu ver  na rea statului român s-a făcut haotic, neprofesionist și având 
de multe ori în vedere interese particulare, ut singuli, iar mai pu ţin interesul 
social, public, obștesc.

De la început trebuie să precizăm că această scurtă analiză a re în vedere 
un singur scop: găsirea de metode pentru creșterea ca  li  tă  ţii vieţii cetăţenilor 
României, realizând cât mai mult din idealul armoniei sociale. Această 
balanţă corect proporţionată este un deziderat care trebuie îndeplinit mai 
mult ca oricând, deoarece perturbarea „pieselor” se soldează nu doar cu 
neîncredere în stat și instituţiile sale, dar și în neîncredere în conaţionali și, 
în fi nal, în diminuarea civismului.

În România demografi a mai oferă alte câteva probleme, majoritatea 
fiind învederate de datele oferite de Institutul Naţional de Statistică2. 
Interpretarea acestora rămâne la latitudinea fi ecărui cititor, cu precizarea 
că dezideratele bunei administrări impun autorităţilor publice o creștere 
a gradului de transparenţă asupra problemelor care există, deoarece 
ascunderea lor este mai degrabă nocivă, în raport de posibilele crize ce ar 
putea izbucni la un moment-dat și care nu ar fi  putut fi  prevăzute de către 
societate, în absenţa informaţiilor clare.

Una dintre problemele pe care ţara noastră le are este legată de 
disproporţia de sume oferite în sistemul de educaţie, inclusiv în raport de 
alte cheltuieli3. Nu ne referim însă doar la partea activă a relaţiei stat – 
cetăţean, în care statul oferă infrastructura de educaţie, alături de sume 
de bani pentru plata cadrelor didactice și a diferitelor forme de sprijin prin 
bursă, ci și la deducerile fi scale pe care fi ecare cetăţean le are. Astfel, se 

1 http://www.zf.ro/eveniment/avertizarea-specialistilor-in-demografi e-declinul-populatiei-
nu-poate-fi-stopat-iar-impactul-economic-va-fi-enorm-guvernul-si-parlamentul-nu-se-
trezesc-nici-in-al-13-lea-ceas-14916003, consultat pe 14.12.2015

2 http://www.recensamantromania.ro/. Pe acest site se regăsesc informaţiile privind 
recensămintele populaţiei României, ultimul având loc în anul 2011.

3 Vezi pe larg http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-educatiei .
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releva într-un comenta riu1 le gat de scăderea calităţii învământului primar 
și efectele a ces teia a su pra PIB-ului pe termen mediu și lung: „atunci când 
a corzi de du c eri fi scale de 100 de lei pentru copii (neindexate de pes te ze ce 
ani) și 1000 de lei pentru pensionari nu prea mai e ma re lu cru de comentat 
și alte exemple de dat”. Statul trebuie să încurajeze prin orice metodă 
reducerea fi scalităţii în materia producţiei și achiziţiei de carte, precum 
și de rechizite, deoarece sumele pe care le „pierde” aici vor fi  recuperate 
din impozitele plătite de cetăţenii educaţi și mai bine integraţi social și 
economic de mâine.

Sumele mici pe care statul român le alocă educaţiei tinerilor și 
adulţilor – conceptul de educaţie pe tot cursul vieţii este din păcate puţin 
implementat în România, deși despre Grudvig și exemplul său personal în 
educarea continuă a adulţilor s-au scris cărţi și s-au organizat acţiuni în 
ţară de aproape 20 de ani – au ca efect principal scăderea potenţialului 
economic al ţării, ceea ce conduce la scăderea investiţiilor și creșterea sau 
permanentizarea sărăciei în mai multe comunităţi și familii. Educaţia are 
ca scop însă nu doar simplul avantaj economic și profesional-tehnic, ci și 
realizarea unui echilibru de cunoștinţe și dimensiuni culturale ale cetăţenilor 
dintr-o ţară, în vederea unei calibrări ale marilor interese comune.

De aceea, scăderea sumelor de bani oferite formelor de educare ale 
tinerilor și adulţilor duce pe termen lung nu doar la sărăcie, ci și la instalarea 
unor sentimente de ură socială, inclusiv între generaţii, cu consecinţe 
devastatoare pentru coeziunea naţiunii. Omul needucat are un patrimoniu 
redus, are speranţa de viaţă mai mică decât media, devine vulnerabil la 
orice perturbare a pieţei muncii și este mai predispus de a deveni victima 
diferitelor forme de manipulări – acestea speculând, creând sau amplifi când 
ura relativ la o categorie socială. De aceea, guvernele și partidele politice 
trebuie să aibă mereu în vedere să nu creeze falii sociale, cu atât mai mult 
să nu amplifi ce dezacordurile normale dintre generaţii către altceva.

Scăderea prestigiului educaţiei este una dintre cauzele emigrării tinerilor 
de valoare din orice ţară. Fenomenul brain-drain este unul care se manifestă 
în secolul XXI în toată plenitudinea sa, ceea ce obligă statul la adoptarea 
de măsuri care să îi limiteze cumva proporţia. Deoarece aceste măsuri, 
odată adoptate, vor demonstra societăţii că la nivel central există voinţa 
de a păstra elitele intelectuale în ţară, se va putea vorbi mai lesne despre 
repatrierea multora dintre cetăţenii cu vârstă activă de muncă în ţară, astfel 
încât pierderea de muncitori – văzuţi în sensul cel mai nobil al cuvântului – 

1 http://cursdeguvernare.ro/alarma-in-invatamantul-primar-ce-fel-de-pib-sa-asteptam-
de-la-o-astfel-de-educatie.html
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din primul deceniu după intrarea României în Uniunea Europeană să înceapă 
a fi  redusă.

Trebuie să remarcăm că din anul 2001 – de când posibilitatea de a 
călători în interiorul Uniunii Europene s-a extins – o prea mare parte a 
populaţiei active a ales să facă parte din emigraţia economică. Această 
deplasare de braţe și creiere a condus la pa tru efecte principale: scăderea 
numărului de localităţi viabile, sub ra port de număr al căsătoriilor și nou 
născuţilor; creșterea contri bu ţi ilor fi scale pen tru a acoperi nevoile populaţiei 
care are un grad redus de contribuţii la bugetul de stat; re du ce rea arealu-
lui geografi c al investiţiilor doar la nivelul orașelor ma ri și medii (du pă 
standardele României); creșterea costurilor a chi zi ţi ei sau con strucţiei de 
locuinţe. 

Scăderea numărului de localităţi viabile are efecte puternice în mediul 
rural, și mai ales în zonele sărace ale ţării – Moldova, Ol te nia, Bărăgan. 
Părăsirea acestor localităţi de către populaţia activă are e fec  te negative 
sub aspect economic, deoarece anumite noi tehno lo  gii nu pătrund acolo 
decât în cantităţi infi me, deoarece nu există so  li  ci  tări sufi ciente sau costurile 
instalării lor sunt prea mari, în raport de populaţia care va fi  deservită. Cum 
sec. XXI este secolul tehnologiei, decuplarea acestor localităţi de la mersul 
global va însemna creșterea sărăciei locuitorilor rămași a  co lo, absenţa 
aproape totală a investiţiilor de dezvoltare (singu re  le care vor rămâne 
sunt cele legate de exploarea unor resurse na tu rale – iar odată epuizate 
acele producte, investitorii vor ple ca), in trarea în incapacitate de plată a 
persoanelor administrative din a cele localităţi, iar în fi nal, într-un orizont 
de timp de 40 - 50 de ani, dispariţia tuturor locuitorilor din a ce le sa te sau 
comune. La nivelul anului 2015 sunt 126 de locali tă ţi ca re au dispărut1, 
dar numărul acestora nu dezvăluie numărul lo ca li tă ţi lor în care sunt sub 
100 de locuitori. Există doar două a van taje a le acestei depopulări: pe de-o 
parte, natura poate să se re fa că pe mai multe hectare, echilibrând anumite 
zone din unele ju de ţe, iar pe de altă parte preţurile pentru achiziţionarea de 
tere nu ri pentru a gri cultură și/sau construcţii de locuinţe va scădea, pen tru 
mo men tul în care eventuali doritori vor căuta un spaţiu pen tru planurile lor.

Din punct de vedere al dreptului public, este necesară adop ta  rea 
unei legi speciale care să aibă ca obiect problema aces tor lo ca li tăţi. 
Nu este locul unei astfel de norme juridice în viito rul (mult așteptat) Cod 
administrativ, și nici răspândirea de dispo zi  ţii în legi diferite: este necesar 
un act normativ distinct, unic, ca re să ai  bă în vedere această situaţie juridică. 

1 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19483503-harta-interactiva-localitatile-fantoma-
din-romania-1-din-localitatile-din-tara-noastra-nu-mai-exista-realitate.htm, consultat la 
14.12.2015
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Cel mai bine ar fi  ca anu mi te localităţi care nu au un acces ușor la drumurile 
princi pa le (ju de ţene sau naţionale) să fi e abandonate sub aspectul locui-
rii, iar singurele activităţi permise să rămână doar cele agricole și/sau de 
exploatare de zăcăminte. 

Este inutil să ne cramponăm și să cheltuim prea mult pentru menţinerea 
unor instituţii publice în localităţi în care locuiesc foarte puţine persoane, 
deoarece a cheltui bani pentru a nu obţine măcar o minimă compensaţie 
socială și economică reprezintă, de fapt, o risipire de resurse. Aceasta, 
pentru că este foarte greu de convins medici, învăţători și profesori să 
locuiască în astfel de localităţi sau la o distanţă rezonabilă de acestea, în 
vederea efectuării activităţilor zilnice. Mai mult, în cazul localităţilor în care 
numărul copiilor este foarte mic, este greu să constitui norme didactice, 
iar un serviciu complet de educaţie obligatorie presupune totuși un număr 
ridicat de cadre didactice. În oricare situaţie, atât ministerele de resort – al 
educaţiei și cel al sănătăţii – vor fi  obligate să cheltuie foarte mulţi bani 
pentru compensarea celor ce vor dori să lucreze în astfel de localităţi cu 
potenţial demografi c redus. De menţionat și faptul că dispoziţiile art. 41 
alin. 1 din Constituţie prevăd în ultima teză că alegerea locului de muncă 
este liberă, ceea ce reduce și mai mult șansele celor două ministere de a 
oferi servicii publice de calitate în localităţile neviabile sau cu puţine șanse 
de reviriment demografi c.

De aceea, considerăm că statul român printr-o astfel de lege specială 
ar trebui să prevadă inclusiv o procedură de expropriere a cetăţenilor care 
locuiesc în localităţi cu populaţie foarte redusă numeric, coroborată cu 
oferirea de locuinţe în alte localităţi, pe o rază de maxim 50 de kilometri de 
fostele domicilii, în vederea oferirii unui aces mai bun la îngrijiri medicale, 
precum și la o educaţie realizată în școli care pot susţine un număr adecvat de 
cadre didactice și un set de programe de îmbunătăţire a dotărilor pedagogice. 

În ceea ce privește creșterea contribuţiilor fi scale pentru aco pe  rirea 
nevoilor persoanelor care au un grad redus de contribuţie fi scală – în special 
plătitori de impozite directe – problema apare sub două for  me. 

Mai întâi, populaţia României a crescut constant timp de su  te de ani, 
scăderea începând doar în ultimii 25 de ani, cu o vite ză deosebită. Este 
adevărat că numărul de cetăţeni nu a scăzut atât de mult, dar în același 
raport cu realitatea se afl ă afi rmaţia că Ro mâ  nia nu își cunoaște numărul 
cetăţenilor, mulţi dintre ei nefi ind în evidenţe, din diferite motive1, dintre 
care cele cu consecinţe pe  na  le ar fi „frecventele cazuri de spirit civic 

1 http://cursdeguvernare.ro/datele-cu-care-vor-lucra-guvernele-in-urmatorii-10-ani-
octombrie-2011-un-recensamant-ratat-consecintele.html, consultat la 14.12.2015
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îndoielnic și refuza rea recenzării, atitudinea iresponsabilă a unor oameni 
politici faţă de recensământ, precum și o presă superficială, în bună 
măsură, în problemele recensământului, cu vizibilă și violentă atitudine 
an ti-recensământ”1.

Scăderea numărului de cetăţeni care plătesc impozite directe este 
vizi bi  lă, iar consecinţele acestui proces nu se lasă așteptate din punct de 
vedere fi scal. În situaţia în care guvernele României nu vor crea măsuri care 
să încurajeze natalitatea și creșterea ofertei de locuri de muncă, sistemul 
fi scal al statului, precum și bugetul asigurărilor sociale de stat vor ajunge în 
situaţia creșterii majore a defi citelor, care se vor solda în fi nal prin colapsul 
întregului sistem, ceea ce va duce pentru câteva luni la plata cu întârziere a 
salariilor personalului bugetar, precum și a pensiilor. Cum plata cu întârziere 
a pensiilor se va resimţi rapid în bugetul persoanelor vârstnice, majoritatea 
cu nevoi medicale, un astfel de impas bugetar major va crește mortalitatea 
în ţară, atât a celor ce ar trebui să se trateze în spitale, cât și a celor ce 
din motive fi nanciare nu vor putea traversa perioada de încetare de plăţi. 
Nu se poate ac  cepta contractarea de împrumuturi guvernamentale pentru 
acoperirea defi citelor pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale 
de stat decât în raport de numărul populaţiei active, deoarece debitele 
asumate trebuie achitate, iar o populaţie activă redusă numeric nu poate 
fi  supusă unei presiuni fi scale prea mari, deoarece o va considera drept o 
formă de opresiune administrativă, iar rezultatele pot fi  dezastruoase sub 
raportul stabilităţii normale a sistemului politic și administrativ.

Este necesară adoptarea unei legislaţii clare și foarte stimulativă în 
favoarea procreării. Aceasta trebuie dublată și de o relaţie cu instituţii 
sociale, direcţionată spre același ţel, pentru reducerea numărului de 
avorturi2, care este unul uriaș și înspaimântător: datele Centrul de Calcul, 
Statistică Sanitară şi Documentare al Ministerului Sănătăţii pentru 
perioada 1958 – 2008 arată că au depășit 22 de milioane. O naţiune nu 
este constituită doar din adulţi, iar ea, pentru a avea un viitor, are nevoie 
de copii. Finalul uneia dintre cele mai celebre piese de teatru românești, 
Titanic Vals, sublinia dorinţa capului familiei de a fi  înconjurat de cât mai 
mulţi membri, și cât mai tineri3. 

De asemenea, considerăm că este necesar ca alocaţiile pen tru copii și 
deducerile fi scale să crească, astfel încât a avea un copil să nu fi e o decizie 

1 http://cursdeguvernare.ro/datele-cu-care-vor-lucra-guvernele-in-urmatorii-10-ani-
octombrie-2011-un-recensamant-ratat-consecintele.html, consultat la 14.12.2015.

2 http://www.romanialibera.ro/special/reportaje/cum-a-ajuns-romania-sa-aiba-22-
milioane-de-avorturi-217321 , consultat la 14.12.2015

3 https://www.youtube.com/watch?v=nI7h4szvVR0, consultat la 14.12.2015
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complicată pentru un tânăr, adoptată doar pe principiul „unul, pentru că nu 
am bani să cresc și un al doilea”.

Mai apare o problemă, care ar trebui să fi e avută în vedere şi soluţionată 
într-o manieră adecvată, deși anumite calcule economice trebuie făcute în 
raport de legislaţia drepturilor omului. Concret, părinţii cu studii superioare 
trebuie încurajaţi să aibă mai mulţi copii, deoarece ei pot oferi din start un 
nivel de trai și de educaţie mai bun decât cei cu nivel redus de studii, pentru 
că au un cuantum al veniturilor superior. Educaţia de vârf – obligatorie 
pentru progresul social și economic în secolul XXI costă foarte mult, iar 
părinţii din familii cu venituri modeste nu pot reuși prea multe pentru copiii 
lor, oricât de mult vor dori. De aici, nevoia de a încuraja tinerii cu studii 
superioare să aibă copii prin metode stabilite prin acte normative, deoarece 
în lipsa acestor sti mu lente, vom fi  obligaţi să regretăm plecarea aces tor 
tineri și tinere în ţări cu regim fi nanciar mai binevoitor faţă de părinţi și copii.

Sănătatea este una dintre problemele pe care statul român le are de 
multă vreme, din lipsa unei infrastructuri efi ciente, dar și din cauza unei 
lipse de educaţie pentru sport a fi ecărui cetăţean. În plus, seden ta ris mul 
este o cauză universală a mortalităţii, iar la noi în ţară comportamentul 
mai puţin orientat spre practicarea sportului al cetăţenilor sporește această 
acest defect (sedentarismul). Astfel, este destul de ușor de observat că în 
următorii ani cheltuielile medicale vor crește, deoarece numărul de persoane 
care fi e din motive biologice (vârstă înaintată), fi e din lene mentală și fi zică 
va fi  afectat de maladii va crește și el. 

Un om bolnav costă bani bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și 
pe angajatorul său, de aceea este necesar să adoptăm o legislaţie mult mai 
favorabilă practicării sportului, pe de o parte, și să sporim educaţia pentru 
sport în societate.

Cu toate acestea, principala cauză a creșterii bolilor îl reprezintă 
climatul din mediul urban și stressul datorat activităţilor zilnice. De 
aceea, următoarele legislaturi trebuie să adopte planuri concrete de 
decongestionare a orașelor de cât mai multe din sursele de poluare, alături 
de dezvoltarea de norme juridice care să transforme satul românesc din 
sursă cvasi-unică de producţie agricolă în localităţi coerente, capabile să 
constituie împreună cu orașele din apropiere un adevărat mediu închegat, 
astfel încât să favorizeze nu doar practicarea activităţilor agricole, ci chiar 
încurajarea stabilirii voluntare în mediul rural a diferitelor persoane care nu 
consideră că mediul citadin le mai oferă întreaga satisfacţie socială și mai 
ales gradul de sănătate optim unei vieţi normale. În plus, munca în mediul 
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rural are un procent mai mare de efort fi zic, ceea ce ajută la eliminarea 
sedentarismului. 

Trebuie menţionate două beneficii suplimentare. Costurile vie ţii 
pentru un locuitor din mediul urban sunt mult mai mari decât la ţară, cu 
aproximativ 50%1, deoarece costurile procurării de hrană sunt mult mai 
mari decât ale unui locuitor din mediul rural, care își poate asigura o parte 
din alimentaţie din producţia lotui de pământ propriu. De altfel, numărul de 
per soa ne care se mută la ţară crește, s-a ajuns în 2015 la peste 100.000 de 
persoane; este o tendinţă care trebuie în cu rajată, deoarece un stat puternic 
este cel care are o reţea den să de sate bine dezvoltate (demonstraţia nu este 
inclusă aici din lip să de spaţiu).

De aceea, mutarea la ţară nu trebuie văzută ca o soluţie doar de 
puternică reducere a sărăciei în mediul ruban, ci ca un factor care să 
grăbească adoptarea și mai ales implementarea unei legislaţii care să 
transforme satul românesc în mai mult decât un furnizor de alimente. Satul 
românesc trebuie să devină o structură social-juridică fl exibilă, astfel încât 
să constituie împreună cu orașele adevărate noduri zonale la nivel de judeţe, 
care să permită inclusiv sub aspectul dezvoltării economice și al atragerii 
de investiţii acţiuni ferme, efi cace, și care să apropie nivelul de trai din satul 
românesc de nivelul de trai din satele Europei de Vest, într-un orizont de 
timp pentru anii 2050 – 2060. 

O politică de încurajare a stabilirii voluntare a domiciliului în mediul 
rural ar aduce un alt mare benefi ciu, anume al eliberării de locuinţe din 
me di ul urban, precum și a scăderii costurilor de achiziţie a acestora. Pro gra-
mul „Prima casă” este considerat de mulţi specialiști din mediul economic 
drept o măsură mai puţin inspirată, deoa re ce menţine preţurile locuinţelor 
prea ridicate faţă de veniturile po pu laţiei din interiorul graniţelor ţării, care 
este principala cum pă ră toare din punct de vedere procentual; de aceea, ar 
trebui regândit și modifi cat, pentru a dezvolta și mai mult adevărata piaţă 
imobiliară. 

Trebuie avut în vedere și un alt aspect, fundamental sub as pec tul 
creșterii demografi ce a unei ţări: numărul de camere și de me tri pătraţi 
care revin fi ecărui locuitor. În România este unul din tre cele mai reduse din 
Europa2, și de aici, imense probleme de na tu ră socială, biologică etc: 

„Aproape jumătate din familiile româneşti, respectiv 46%, trăiesc în 
locuinţe supraaglomerate, de una sau două camere. În ora şe acest procent 

1 http://www.zf.ro/eveniment/peste-100-000-de-oraseni-se-muta-anual-la-sate-de-
patru-ori-mai-multi-ca-in-1990-13104265

2 http://www.arenaconstruct.ro/supraaglomerarea-fac-ca-nevoia-de-locuinte-noi-sa-
fi e-de-peste-1-milion/
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atinge chiar 57%. Între anii 2000 – 2012 s-au con struit 197.541 de locuinţe, 
cererea actuală pentru o locuinţă no uă fi ind de aproape 1 milion numai 
în mediul urban. ... În spa ţiul urban 40% din case şi blocuri au nevoie de 
reparaţii, din care 52% sunt considerate urgente. La nivel de ţară, 16% dintre 
gospo dă rii se confruntă cu probleme grave: deteriorări, igrasie, scur geri, 
lumină insufi centă. În plus, ne confruntăm cu o absenţă a con for tului. Astfel, 
33,4% din gospodării nu dispun de grup sani tar, 32% nu au baie/duş în 
interior, iar între 3-19% dintre gospo dă rii se confruntă cu factori de mediu 
defavorabili: zgomot, po lua re, promiscuitate etc......

Această stare de fapt duce la performanţe intelectuale mai scă zu te a 
celor care trăiesc în locuinţe aglomerate, devin mai re traşi din punct de 
vedere social şi mai puţin toleranţi în relaţiile inter -umane, arată studiile. 

Cifrele devin mai dramatice când ne uităm la mărimea fami li ilor. Trăiesc 
în maximum două camere, 40% din familiile cu 3 per soa ne, 32% din 
familiile cu 4 persoane, 20% din familiile cu 5 per soane şi 20% din familiile 
cu 6 persoane.

Dr. Petre Datculescu, directorul IRSOP, a declarat: „Ne o prim un 
moment şi încercăm să ne imaginăm traiul zilnic al unei fa mi lii de 4 sau 
6 persoane într-un apartament de două camere: cum se odihnesc aceşti 
oameni? Cum mănâncă? Ce posibilităţi de in ti mi tate există? Unde îşi 
ţin lucrurile? Unde se pregătesc pentru şcoa lă sau pentru muncă? Cum 
gestionează preferinţele divergen te? Cum e atmosfera generală? În mod 
curios, tema densităţii ex ce si ve în locuinţele româneşti lipseşte din discuţiile 
publice şi nu pa re să preocupe pe nimeni, în afară de locatarii în cauză.”

Toate fi inţele vii suferă când spaţiul lor de viaţă e supra- aglo me rat. 
Când trăiesc înghesuite, animalele se reproduc mai încet, nu îşi îngrijesc puii 
cum trebuie şi devin vulnerabile la afecţiuni. Cer ce tările făcute de IRSOP pe 
această temă arată că oamenii ca re provin din familii numeroase înghesuite 
în spaţii strâmte rapor tea ză o creştere a iritabilităţii, a frustraţiei, a senzaţiei 
de con strân gere şi a sentimentului că nu au control asupra vieţii proprii, 
afi rma dr. Petre Datculescu.

Dar, efectul cel mai grav al supraaglomerării locative este in sta larea 
resemnării. Oamenii se descurajează şi se obişnuiesc cu i de ea că nu vor 
putea depăşi inconfortul în care trăiesc. Acest e fect psihologic se numeşte 
neajutorare învăţată” (learned help lessness) şi apare atunci când oamenii 
realizează că nu există scă pa re, pentru că forţele proprii sunt insufi ciente, 
iar ajutorul extern es te absent.”

Am ales să preluăm acest text mai lung, deoarece el dezvă lu ie o 
problemă pe care mai ales tinerii români o resimt puternic, deoarece le 
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este greu să cumpere apartamente cu suprafaţă locativă mare, din lipsă de 
fonduri sufi ciente. De aici, o restricţie în plus pentru a avea mai mulţi copii. 

Considerăm că pentru a îmbunătăţi situaţia de mo gra fi  că a României 
este necesar ca Legea 114 din 1996, a locuinţei, republicată să fi e modifi cată 
și să prevadă expres interdicţia de construire a apartamentelor de bloc cu 
mai puţin de 3 camere, iar referitor la a par tamentele de două camere și 
garsonierele existente să fi e adoptată o normă expresă care să instituie 
un program de comasare a acestora, astfel încât să fi e transformate în 
apartamente cu 3 camere, având un singur proprietar.

Investiţiile vin în orice ţară are un regim fi scal și administra tiv predictibil, 
dar mai ales simplu, efi cace, iar din punct de vede re fi scal, cât mai puţin 
împovărător. Este o axiomă a istoriei eco no miei, pe care toate manualele 
o subliniază: „unde se măresc impozitele, în acel loc lucrurile merg mai 
rău; unde impozitele scad, sectorul economic respectiv își îm bu nătăţește 
performanţele”. 

De aceea, trebuie observat că toate statele sunt astăzi în com pe-
ţie pentru atragerea de investiţii de peste tot, iar regimul fi scal pri e tenos 
este de foarte multe ori singura „armă legală” de care sta tele dispun. 
Nici România nu poate să se autoexcludă din a ceas tă lup tă, și o politică 
de reducere a impozitelor devine nece sa ră, în același mod cu cât efectele 
mentale ale reducerii de impo zi te sunt pozitive nu doar pentru investitorii 
străini, ci și pentru pro pria populaţie, care va avea mai multă încredere în 
propria con du cere politică și va fi  dispusă mai mult să își asume riscuri pe 
calea antreprenorială.

Un aspect foarte important este dat de caracterul naţional al sta tului 
român, precizat expres în art. 1 alin. (1) teza I a Constituţiei României. 
Dacă se va ajunge la acceptarea unei migraţii de per soa ne din alte ţări, 
acest lucru trebuie să fi e foarte bine controlat, ast fel încât acest caracter 
să nu fi e afectat niciodată și în nici o mo dalitate. Cu atât mai mult cu cât 
legea noastră fundamentală interzice colonizarea de populaţii pe teri tori-
ul naţional, prin dispoziţiile art. 3 alin. (4). Nu este un aspect mai puţin 
important, dar proporţiile prezentei analize nu permit dez vol tarea acestuia. 

În contextul invaziei musulmane a Europei, anumite trenduri de mo-
grafi ce și politice se vor modifi ca, iar aceste schimbări vor a vea efect și 
relativ la cetăţenii români, precum și la etnicii ro mâni din Europa. 

Situaţia demografică a României obligă la măsuri rapide, fer me, 
decise, fără sentimentalism, orientate spre echilibrul social, precum și spre 
dezvoltarea potenţialului fi ecărui cetăţean în parte, în temeiul dispoziţiilor 
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art. 4 alin. (1) din Constituţie, care precizează că statul are ca fundament 
unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi. 

De aceea, guvernele au obligaţia să guverneze având un ansamblu de 
scopuri, fi xat pe termen lung, iar politicile pe care le vor dezvolta trebuie 
să ajute la atingerea acestora cât mai rapid, cu costuri cât mai reduse și, în 
limita posibilului, cu benefi cii suplimentare planifi cării iniţiale. 
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Refl ecţii asupra reformei teritoriale a României. 
Între necesitate impusă de buna guvernare și exces

Conf. univ. dr. Cristi IFTENE
Facultatea de Drept și Știinţe Administrative

Universitatea Ovidius Constanţa

Introducere

În spaţiul public a fost abordată din ce în ce mai mult în ultimul timp 
necesitatea unei reforme administrativ teritoriale în România. Argumentele 
pro sau con tra iterate au fost dintre cele mai variate. Prezenta lucrare 
încearcă sa aducă noi întrebări, alături de cele deja existente, în încercarea 
de a cerceta refl exiv acest fenomen administrativ.

În contextul reformei administraţiei publice, aspecte precum regândirea 
structurii administrativ-teritoriale a României sunt aduse tot mai mult în 
discuţie, în special atunci când se pune problema unui proces efi cient de 
descentralizare la nivel teritorial a serviciilor publice.

La ora actuală la nivelul decidentului politic s-a afi rmat că România 
dispune de un sistem teritorial depășit de timp și inefi cient, care nu sprijină 
valorifi carea Fondurilor UE și nu sprijină funcţionarea adecvată a statului, în 
general. S-a afi rmat totodată că procesele teritoriale nu sunt în concordanţă 
cu scopurile teritoriale, iar efectul politicii de dezvoltare este ori negativ, ori 
neutru – cu alte cuvinte, nu se poate vorbi de contribuţia reală a acestuia 
la competitivitate. Acesta ar fi  practic motivul pentru care se consideră că 
autorităţile publice trebuie să se pună în acord asupra necesităţii reformei 
administrativ-teritoriale în România și să grăbească procesul de modifi care 
a legislaţiei actuale în domeniu.

Dezvoltarea economică a adus după sine ideea că actuala confi guraţie 
a hărţii administrative a României nu mai este valabilă, ţinând cont că 
schimburile comerciale, resursele naturale, dar mai ales evoluţia tehnologiei 
nu mai sunt nici pe departe aceleași ca la sfârșitul secolului XX.

Autorităţile și populaţia în general dau o mai mare atenţie împărţirii 
administrative a ţării mai ales datorită schimbării hărţii Europei prin aderările 
diverselor ţări la NATO sau printr-o divizare actuală, modernă a teritoriilor, 
pentru un mai bun profi t economic și o relaţionare socială mai facilă.
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Împărţirea administrativ-teritorială reprezintă mai mult decât o divizare, 
este o unealtă economică și socială a zilelor noastre1.

Fragmentarea teritorială

În cadrul analizelor comparative realizate de Pollitt şi Bouckaert 
referitoare la managementul public se desprinde tendinţa crescândă de 
specializare a funcţiilor, cât şi o descentralizare a autorităţii, de la centru 
către periferie, corelată cu descreşterea mărimii sectorului public prin 
micşorarea marilor organizaţii birocratice2. Această tendinţă de specializare, 
descentralizare şi fragmentare a început în lumea anglosaxonă în anii ’80 
(Noua Zeelandă, Marea Britanie), dar ea s-a dezvoltat mai târziu în ţări cum 
ar fi  Canada şi Olanda şi poate fi  observată foarte uşor în Belgia.

Unii autori au numit acest fenomen „agentifi carea” sectorului public 
şi l-au identifi cat ca făcând parte din doctrina Noului Management Public 
(NMP) dezvoltată în ultimii ani. Schick3 a etichetat această tendinţă ca 
fi ind „vehiculul Noului Management Public”. Talbot4 a pretins că „forma 
de organizare autonomă a activităţilor publice a devenit un subiect al 
programelor de reformă în multe ţări în ultimii ani [şi că] aceste iniţiative 
pot fi  grupate sub diverse forme: de la reformarea entităţilor preexistente 
(SUA, Suedia, Finlanda), până la crearea unora noi, cu o autonomie 
limitată (Marea Britanie, Olanda), pentru a se ajunge în situaţii extreme 
de autonomie ridicată”. Talbott adaugă că în unele cazuri putem observa 
crearea unor noi sarcini (Marea Britanie, Olanda), în vreme ce în alte cazuri 
contractarea performanţei este adăugată sarcinilor preexistente (SUA). În 
oricare dintre cazuri este urmărit întotdeauna scopul îmbunătăţirii calităţii 
serviciilor publice furnizate şi a performanţei sectorului public. Aşa-numitul 
tip ideal de entitate supusă N.M.P.5 a fost considerat ca promiţător.

1 Vezi D. Alexandru, Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ european în 
contextul descentralizării administrative, Ed. PRO Universitaria, Bucureşti, 2013, p. 31.

2 C. Pollitt, G. Bouckaert, Public management reform: A comparative Analysis, Oxford, 
Oxford University Press, 2000, p. 77.

3 A. Schick, Agencies in search of principles. OECD Journal on Budgeting, 2 (1), 2002.
4 C. Talbot, The agency idea: sometimes old, sometimesnew, sometimes borrowed, 

sometimes untrue, în C. Pollitt, C. Talbot (Edit.) Unbundling Government: a critical analysis 
of the global trend to agencies, quango’sand contractualisation, Routledge Studies in Public 
Management, 2004, p. 184-202.

5 Dezagregată structural de centrul guvernamental, având drept unic scop mai degrabă 
implementarea politicilor decât implicarea în actul decizional, cu libertate managerială şi 
controlată numai prin prisma rezultatelor organizaţionale.
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Evoluţia istorică a regionalizării în România

De-a lungul timpului confi guraţia hărţii a suferit multe modifi cări ce 
s-au amprentat și pe realitatea socială și politică.

În evoluţia spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic, experienţele regionale 
au cunoscut diverse forme, de la începuturile formaţiunilor statale, până la 
constituirea unităţilor administrativ-teritoriale, încercând să fi e în acord cu 
cerinţele sociale în continuă dezvoltare.

Trebuie să reţinem că procesul de regionalizare administrativă, pe lângă 
criteriile economice, sociale, politice și funcţionale vizează și criteriul istoric 
ce răspunde aspiraţiilor poporului de a păstra legătura cu trecutul, de a se 
simţi ancorat în tradiţiile și obiceiurile teritoriului1.

Prima formă de stat se cristalizează în Antichitatea nord-dunăreană, 
suprapunându-se actualului teritoriu naţional, apare începând cu anul 82 
î. Hr., când s-a constituit statul geto-dac condus de Burebista, cu centrul 
în Carpaţi. Odată cu războaiele daco-romane teritoriul provinciei romane 
Dacia (106 – 271) se mărește și de aici vine nevoia de a diviza teritoriul, 
adică are loc prima organizare administrativ-teritorială. Pentru o mai bună 
evidenţă a suprafeţei teritoriului, se împarte la început în două subdiviziuni: 
Dacia Superior în Nord și Dacia Inferior în Sud, iar mai târziu se creează: 
Dacia Porolissenis, Dacia Apulensis și Dacia Malvensis. Așezările provinciei 
Dacia – aproape toate evoluând din vechile localităţi geto-dacice – aveau 
caracter rural și urban2.

Mai apoi putem constata că istoria statului român se împarte în trei 
subdiviziuni: perioada Obștilor sătești, sec. IV-VIII; perioada Ţărilor, cu legea 
ţării, sec. IX-XIV; perioada Statelor române, sec. XIV – începutul sec. XIX.

Observăm deci că în primele două mari perioade din istoria statului 
românesc, pe lângă faptul că deja exista o tendinţa mare de urbanizare a 
populaţiei, se acordă o importanţă specială mediului rural și în acest sens 
constatăm că satul dispunea de autonomie administrativă3. În concluzie, 
aceste două perioade pot fi  un exemplu care ne demonstrează o dată în 
plus importanţa deplasării centrului de greutate din mediul urban în cel 
rural și de deplasare a puterilor de la nivel central la cel teritorial adică, o 
organizare cât mai efi cientă atât din punct de vedere administrativ, cât și 
social-economic.

1 Ioan Bitoleanu, Istoria statului și dreptului românesc, Ed. Europolis Constanţa, 2003, p. 54.
2 Ibidem, pp. 5-16.
3 Emil Molcuţ, Emil Cernea, Istoria statului și dreptului românesc, Ed. Universul Juridic 

2003, p. 30.
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Problema restructurărilor administrativ-teritoriale, a reorganizării 
statutului localităţilor în ce privește profi lul, volumul și structura lor se 
poate încadra într-una din marile drame ale istoriei omenirii. Trăim azi într-o 
vreme când viaţa socială nu se mai desfășoară lent, ci extrem de rapid. 
Este deci fi resc să asistăm la o atât de rapidă prefacere și a organizărilor 
teritorial-administrative. Orice schimbare trebuie să fi e rentabilă din punct 
de vedere economic, ca să fi e justifi cată.1

Putem deci afirma că teritoriul românesc a cunoscut forme proprii 
de organizare: obști sătești, uniuni de obști, „ţări”, voievodate, cnezate, 
ducate etc., până la mari provincii istorice (Ţara Românească, Moldova și 
Transilvania). Abia în secolul al XVIII-lea se constată documentar primele 
subdiviziuni administrative ale judeţelor și ţinuturilor2. Unirea Moldovei 
cu Ţara Românească în 1859 a declanșat un proces de reorganizare 
administrativ-teritorială coerent marcat în 1964 de adoptarea Legii pentru 
comunele rurale și urbane și a Legii pentru înfi inţarea consiliilor judeţene, 
ce sunt considerate a fi primele legi de organizare administrativă a 
statului român. Prin aceste legi s-a urmărit uniformizarea și centralizarea 
administrativă la nivelul celor două provincii.

Teritoriul a fost împărţit în 33 de judeţe învestite cu personalitate 
juridică și cu organe deliberative și executive (consiliul judeţean și prefect); 
Plăși, ca simple subdiviziuni ale judeţelor, fără personalitate juridică, conduse 
de subprefecţi, cu atribuţii de supraveghere și control asupra autorităţilor 
comunale; Comune, cu personalitate juridică și ale căror organe deliberative 
și executive erau consiliul comunal și primarul. Asemenea subdiviziuni au 
fost organizate pentru a asigura efi cienţa conducerii politice statale, prin 
înlesnirea transmiterii directivelor organelor centrale de conducere la 
comune și sate.3

Observăm, cu trecerea timpului, că România a continuat să aibă 
experienţa sa proprie în domeniul regionalizării încă de la începutul secolului 
al XX-lea. După marea Unire din 1918 și până după cel de-al doilea război 
mondial teritoriul României a fost organizat administrativ astfel: provincii 
(9), judeţe (71), plăși (433), comune urbane (179), comune rurale (9007)4.

1 H.H. Stahl, Sinteze sociologice. Organizarea administrativ-teritorială, Editura Știinţifi că 
București, 1968, p. 21.

2 Pe bună dreptate, deoarece până atunci teritoriile erau de mică întindere și ar fi  fost 
inutilă împărţirea în subdiviziuni.

3 G. Erdeli, V. Cucu, România. Populaţie. Așezări umane. Economie, Editura Transversal 
București, 2007, p. 211.

4 Ibidem.
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Anii 1859 și apoi 1918 au însemnat reunirea sub același drapel și sub 
aceeași legislaţie a unor provincii ce aveau direcţii geopolitice extrem de 
diferite și desfășurate pe perioade foarte îndelungate de timp. Vasalitatea 
Moldovei și Ţării Românești le-a permis evoluţia relativ nestingherită ca 
entităţi feudale de tip oriental. Ambele provincii au pierdut pentru mai 
mult sau mai puţin timp porţiuni întregi care au căpătat trăsături distincte: 
Basarabia, Bucovina de Nord, Dobrogea1.

Odată cu schimbarea de optică a noului regim politic, abordarea era din 
sfera descentralizării. Deşi caroiajul administrativ s-a păstrat, tendinţele 
haotice de descentralizare – disjuncte cu realitatea teritorială – au 
determinat o creştere a numărului de comune şi a declarării de noi centre 
urbane, fără îndeplinirea celor mai elementare condiţii de echipare edilitară 
şi deservire instituţională publică.

După formarea statului unitar român prin unirea din 1918 până la 
trecerea ţării noastre în zona de infl uenţă sovietică, teritoriul României era 
împărţit în mai multe ţinuturi sau provincii, fi ecare cuprinzând mai multe 
judeţe. Apoi, la începutul anilor 1950, a fost adoptat modelul sovietic de 
organizare administrativ-teritorială în regiuni și raioane. Acest model era 
specifi c centralismului birocratic promovat de sistemul socialist sovietic. 
La 01.01.1968 s-a trecut de la acest model anevoios la actuala formă de 
organizare, cu 39 de judeţe, plus Municipiul București la început și 41 de 
judeţe plus Municipiul București în prezent, aceasta fi ind ultima reformă 
administrativ-teritorială2.

Evoluţia organizării administrativ-teritoriale a României interbelice a 
fost o refl ectare a celor două curente politice promovate de partidele care 
s-au succedat la guvernare: unul centralist –bazat pe suprimarea autonomiei 
locale și pe negarea provinciilor istorice; altul regionalist – adept al unităţii 
în diversitate, prin macroregiuni care să se suprapună provinciilor istorice 
și care să dispună de o largă autonomie locală.

Efortul politico-administrativ de a alinia structura teritorial-
administrativă a României la cele europene s-a materializat în 1998 când 
s-au format cele opt regiuni de dezvoltare economică. În prezent, conform 
Legii 315 din 20043, teritoriul României este împărţit în opt regiuni de 
dezvoltare-economică, zone ce corespund unor grupuri de judeţe constituite 
prin asocierea voluntară a acestora, pe bază de convenţie semnată de 

1 R. Săgeată, Organizarea administrativ teritorială a României, Ed. Top Form, București, 
2007, p. 16.

2 C.-L. Popescu, Autonomia locală și Integrare Europeană, Ed. All Beck, București, 1999, 
pp. 142-149.

3 M. Of. nr. 577 din 29.06.2004.
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reprezentanţii consiliilor judeţene. Mai trebuie de menţionat că regiunile 
de dezvoltare nu dispun de personalitate juridică și nu sunt unităţi 
administrativ-teritoriale1. Etapa post-decembristă și de pre-aderare este 
caracterizată de un relativ calm administrativ, singura modifi care de ordin 
non-administrativ – însă cu implicaţii asupra comportamentelor spaţiale ale 
instituţiilor publice – se petrece în momentul în care se decide împărţirea 
României în regiuni de dezvoltare2.

Regionalizarea în România contemporană

În comisia de redactare a proiectului de Constituţie, ideea organizării 
regionale, sub forma revenirii la provinciile istorice (cu eventuala menţinere 
a judeţelor, dar numai drept circumscripţii administrativ-teritoriale, 
dar nu și drept colectivităţi teritoriale locale) nu a fost acceptată3. 
Cu caracter tranzitoriu, Departamentul pentru Administraţie Publică 
Locală a primit competenţa, stabilită prin H.G. nr. 761 din 21.11.1997 
privind abilitarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală 
în promovarea Politicii de dezvoltare regională, de a îndeplini atribuţiile 
privind promovarea politicii de dezvoltare regională, până la adoptarea Legii 
privind dezvoltarea regională în România, care va stabili cadrul instituţional, 
principiile, obiectivele și instrumentele specifi ce politicii de dezvoltare 
regională în România.

Necesitatea unei organizări administrativ-teritoriale de tip regional a fost 
subliniată și demonstrată prin Carta verde „Politica de dezvoltare regională 
în România”, elaborată de Guvernul României și Comisia Europeană în anul 
1996, în cadrul Programului PHARE pentru Politica de dezvoltare regională. 
Obiectivele propuse ale politicii de dezvoltare regională în România au fost: 
armonizarea cu prevederile existente în cadrul Uniunii Europene, reducerea 
dezechilibrelor regionale în vederea ridicării nivelului de dezvoltare ca 
urmare a unor condiţii istorice, geografi ce, economice, sociale, politice și 
preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre, pregătirea cadrului instituţional 
pentru accesarea fondurilor structurale și Fondului de coeziune ale U.E.

1 Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a 
politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifi ce, potrivit 
cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasifi care 
teritorială NUTS 2, existent în UE.

2 Vezi și D. Alexandru, Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ european în 
contextul descentralizării administrative, Ed. PRO Universitaria, Bucureşti, 2013, p. 68.

3 A. Iorgovan, Odiseea elaborării Constituţiei, Editura Vatra Românească, Tg. Mureș, 1998, 
pp. 39-42.
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La ora actuală România dispune de un sistem teritorial depășit de timp 
și inefi cient, care nu sprijină nici valorifi carea fondurilor UE, și nici nu e 
suficient cel puţin pentru funcţionarea adecvată a statului, în general. 
Procesele teritoriale nu sunt în concordanţă cu scopurile teritoriale, iar 
efectul politicii de dezvoltare este ori negativ, ori neutru: cu alte cuvinte, 
nu se poate vorbi de contribuţia reală a acestuia la competitivitate, din acest 
motiv, autorităţile publice trebuie să se pună în acord asupra necesităţii 
reformei administrativ-teritoriale în România, și să grăbească procesul de 
modifi care a legislaţiei actuale în domeniu1.

Fiecare stat cuprinde mai multe aşezări umane care constituie nuclee 
de polarizare pentru zonele rurale limitrofe. Se conturează astfel centre 
de convergenţă a fl uxurilor, corespunzătoare aşezărilor umane şi zone de 
divergenţă (periferice), ce corespund arealelor de discontinuitate. Acestea 
fac ca teritoriul statului, mai mult sau mai puţin omogen din punct de 
vedere al resurselor naturale şi umane să fie străbătut de tot felul de 
frontiere, care separă diversele subdiviziuni din interiorul său. Se conturează 
astfel o organizare funcţională a teritoriului, corespunzătoare omogenităţii 
funcţionale a spaţiilor sociale, ce are un caracter dinamic, tranzitoriu, 
determinat de evoluţia aşezărilor umane. Pe de altă parte, necesitatea 
exercitării puterii centrale pe întregul teritoriu al statului impune o 
organizare politico-administrativă, astfel încât în interiorul statului să nu 
existe zone privilegiate, cu atribuţii extra-constituţionale. Prin urmare, 
organizarea spaţiului este rezultatul a două categorii de procese: cele cu 
caracter voluntarist, rezultate din impactul deciziilor politico-administrative 
şi autoorganizarea derivată din permanenta tendinţă de reechilibrare a 
sistemelor teritoriale în raport de disfuncţionalităţile induse de factorii 
exogeni. În acest complex de interacţiuni, aşezările umane joacă un rol 
privilegiat, constituindu-se în nuclee structurante pentru spaţiile limitrofe.

Organizarea funcţională a teritoriului are la bază procesele complexe 
de geneză şi evoluţie a spaţiilor sociale ce constau mai întâi din apariţia 
unor noi tipuri de relaţii între aşezările umane preexistente, după care se 
manifestă un proces de generalizare a acestora într-o arie dată. Unul dintre 
obiectivele U.E. este acela de a susţine progresul economic echilibrat și 
durabil, prin consolidarea coeziunii economice și sociale a ţărilor membre. 
De aceea, un rol semnifi cativ în acest proces este acordat regiunilor, care 
sunt considerate spaţii, întinderi mai apropiate de cetăţeni.

1 T. Drăganu; Drept constituţional și instituţii politice, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 
1998, p. 336.
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Conform standardelor U.E. cu privire la unităţile statistice și 
administrative, un stat trebuie să cuprindă cinci nivele NUTS1. De aceea, 
după multe încercări de propuneri de reorganizare administrativă, s-a rămas 
la cele opt regiuni de dezvoltare, formate prin încheierea unor acorduri de 
asociere, formale de altfel, între 4–6 judeţe2, ce sunt corespunzătoare 
nivelului NUTS II de diviziuni ale UE, dar din păcate, fără a avea capacităţi 
administrative. Până la începutul lui 2010 au fost propuse diverse 
propuneri de reorganizare administrativă, unele ţineau cont de împărţirile 
administrative existente, pornind de la judeţele și regiunile de dezvoltare 
economică de azi, altele își propuneau să reintroducă judeţele istorice în 
limite cât mai apropiate de situaţia ante – 1948.

Regionalizarea constituie una dintre caracteristicile principale ale 
lumii contemporane, ce nu are doar o dimensiune geografi că – așa cum ar 
părea la nivelul cunoașterii comune – ci și alte dimensiuni: administrativă, 
economică, politică și de securitate. Regionalizarea există nu numai în plan 
naţional, ci și internaţional în strânsă legătură cu regionalismul, dar cu care 
nu întotdeauna este în armonie. Acest subiect este cu atât mai interesant, 
cu cât regionalizarea coexistă cu globalizarea, un proces ce, la o analiză 
succintă și simplistă, pare a constitui exact opusul primului3.

Dimensiunea teritorială, în acest context, nu trebuie interpretată ca una 
artifi cială, impusă. Nu din cauza politicii de coeziune a U.E. avem nevoie 
de regionalizare, ci pentru că practica vieţii demonstrează că activitatea 
organizată la nivelul structurilor administrativ-teritoriale adecvate poate 
fi  motorul dezvoltării efi ciente, dar actuala reformă nu vizează în primul 
rând aspectele de suprafaţă, ci în special conţinutul intrinsec al funcţionării 
statului. Punctul de plecare al regionalizării îl constituie dezechilibrele 
regionale, în fapt conștientizarea acestora. Această conștientizare este 
urmată de intervenţia structurilor guvernamentale naţionale sau a unor 
entităţi suprastatale care au ca scop descentralizarea la nivel regional a unor 
activităţi sau competenţe afl ate anterior la nivel central. Avem de a face, în 
acest caz, cu acte de voinţă și decizie politico-statală centrale4.

1 Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale (NUTS), sistem de clasifi care a regiunilor 
din U.E., folosit de Comisia Europeană. Conform Reglementării CE nr. 1059/2003 privind 
stabilirea NUTS, România are 8 zone de tip NUTS II (regiunile de dezvoltare, cu populaţie 
cuprinsă între 800.000 și 3.000.000 locuitori) și 42 de zone de tip NUTS III (judeţele).

2 A. Ghinea, A. Moraru, Studiul Considerente privind procesul de descentralizare în 
România. Reforma administrativ – teritorială, realizat de Institutul pentru Politici Publice 
din România și fi nanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Programul East East, 
Ed. Institutul pentru Politici Publice București.

3 https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/262.pdf
4 E. Bălan, C. Iftene, D. Troanţă, G. Varia, M. Văcărelu, Administraţia Publică între misiuni 

și constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice și manageriale, Ed. Wolters Kluwer, 2014, p. 215.
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Ieșirea din autarhie și odată cu ea, schimbarea de sistem, au necesitat în 
continuare mari eforturi adaptare. Acestea stau la baza tranziţiei continue 
– generatoare de insatisfacţii la toate nivelurile societăţii și a unei perpetue 
stări de disconfort. Această așteptare prea îndelungată în obţinerea unor 
rezultate satisfăcătoare în urma eforturilor depuse este cauzată de lipsa unor 
răspunsuri concise la problemele care s-au ridicat. De aici vine și absenţa 
unor voinţe continue care să urmărească aplicarea lor cu consecvenţă în 
căutarea atingerii obiectivelor pe care România și le-a propus.

Concluzii

În secolul al XIX-lea naţiunile state au acuzat regiunile a fi  obstacole 
în calea construcţiei unei identităţi naţionale a statului modern. Desigur 
că Germania era o federaţie, dar în vreme ce putem vorbi de o oarecare 
autonomie administrativă în cazul statelor federale, nu a existat un balans 
real din punct de vedere teritorial datorită preponderenţei Prusiei în cadrul 
federaţiei. În Franţa, Italia şi Spania guvernele au încercat cu diferite grade 
de succes să se desprindă de particularităţile regionale sau provinciale, în 
timp ce Marea Britanie a reţinut din aceste aspecte administrative, dar 
fără a obţine o mare autonomie. După cel de-al doilea război mondial şi 
în mod particular după 1960, regiunile au fost considerate a fi  un element 
important în calea modernizării statelor. În Germania federalismul a fost 
impus datorită presiunii aliaţilor, în vreme ce Germania a dorit să evite 
excesul de centralizare naţional-socialistă (nazistă). Dacă în Germania forma 
federalistă a fost în mod primar infl uenţată de o tradiţie istorică, în alte 
state forma federalistă a reieşit ca o alternativă funcţională şi necesitatea 
unui management al teritoriului.

În multe state – şi în mod particular în Franţa, Italia şi Marea Britanie – 
regiunile au convers în anii 1960 către un spaţiu al acţiunii pentru stat.

Disparităţile teritoriale au fost recunoscute ca o problemă în calea 
politicilor macroeconomice de succes a erei Keynesiene şi regiunile au fost 
alese ca fi ind un spaţiu către care se pot adresa.

În loc să vorbim de autonomie regională se sugerează că ar fi  preferabil 
să introducem noţiunea de capacitate de guvernare sau altfel spus 
capacitatea de a planifi ca şi executa proiecte de dezvoltare1.

Natura unor astfel de proiecte diferă de la o regiune la alta, depinzând 
de balanţa creată de proiect orientat spre piaţa internaţională sau cu un 

1 M. A. Jovanović, Territorial Autonomy in Eastern Europe – Legacies of the Past, Journal on 
Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, nr. 4 din 2002.
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conţinut mai larg social care încearcă să adapteze impactul pieţei la regiune. 
Proiectul uneori converge către o dezvoltare culturală ca un instrument 
al acţiunii colective. În regiuni cu guverne regionale puternice, forţele 
politice pot conduce proiecte de dezvoltare. În alte cazuri conducerea este 
determinată de combinarea presiunii interne exercitată de fi rme, uniuni, 
mişcări sociale, forţe politice şi circumstanţe externe. În unele cazuri 
circumstanţele externe sunt decisive şi regiunile nu au capacitatea de a-şi 
impune priorităţile.

Puterea regiunilor poate fi  analizată prin intermediul a şapte dimensiuni 
şi anume: instituţii; capacitatea de a realiza politici publice; puteri; puterea de 
integrare; resurse fi nanciare; sistemul interguvernamental; relaţiile cu piaţa.

În ceea ce privește instituţiile, acestea includ nu numai instituţiile 
politice sau administrative dar totodată şi acelea care aparţin societăţii 
civile sau economiei.1

Există o relaţie dialectică între regiuni şi stat în felul acesta putând 
explica dinamica politicilor regionale. Fiecare mişcare conţine o mixtură 
particulară de elemente. Fiecare stat furnizează o gamă de elemente 
stimulative, dar şi posibilitatea de constrângere.

Câteva dintre aceste mişcări pot fi  califi cate ca integratoare, datorită 
proprietăţilor lor de a se integra ele însele în cadrul statului, respingând 
obstacolele care le previn prin participarea în viaţa statului. Altele se 
dezintegrează sau cer o autonomie crescută faţă de stat.

1 Patrick Le Galès, Christian Lequesne, Regions in Europe: The Paradox of Power, Routledge, 
1998, pp. 12-26.
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1. Introducere

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

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

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

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

2 Vezi cu privire la dialectica raportului dintre răspunderea socială şi responsabilitatea 
socială, M. Florea, op. cit.; N. Popa, Responsabilitatea socială şi răspunderea juridică, Viitorul 
Social, nr. 3/1979, p. 601-605. 
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Mai mult, este de menţionat că anumite măsuri de constrângere 
administrativă – sau dacă vrem, de poliţie administrativă – intervin tocmai 
pentru a preveni săvârşirea unor fapte antisociale, ca măsuri de siguranţă 
iar altele pentru protecţia drepturilor omului ori pentru apărarea valorilor 
cetăţii ce sunt prevăzute de lege. Este vorba de măsuri administrative 
care intervin, pur şi simplu, în procesul „pozitiv” de aplicare a legii şi nu 
pentru că s-a încălcat o lege, de cele mai multe ori ele urmăresc tocmai 
prevenirea încălcării legii şi a drepturilor omului, protejate de această 
lege. Întărind ideea de mai sus, reţinem că aceste măsuri, pe care le-am 
denumit sancţiuni de drept administrativ1, nu intervin ca urmare a existenţei 
unei stări confl ictuale, determinată de săvârşirea unei fapte ilicite, adică 
pe terenul „răului înfăptuit”, concretizând tragerea la răspundere juridică, 
ci pentru a concretiza valoarea cuprinsă în substanţa normei (legii).

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

Problema este foarte delicată, istoria a confirmat că sub pretextul 
protecţiei vieţii integrităţii fizice sau psihice, a sănătăţii omului în 
general, mai ales în sistemele totalitare, în realitate s-au încălcat drepturi 
elementare ale omului. Este una dintre problemele cele mai discutate 
în această perioadă, soluţiile fi ind diferite de la o ţară la alta cu tradiţie 
democratică, în legătură cu una şi aceeaşi situaţie (de exemplu, obligarea 
la tratament medical – internarea forţată a alcoolicilor sau persoanelor 
care se droghează etc.). În legătură cu acest aspect precizăm faptul că în 
doctrină2 s-a semnalat faptul că autorităţile administraţiei publice, într-un 
veritabil stat de drept, nu pot acţiona decât în funcţie de soluţiile stabilite de 
lege, iar actele administrative care se întocmesc cu acest prilej sunt supuse 
contenciosului administrativ (judiciar). În ipoteza unor acte administrative 
emise în împrejurări excepţionale, exceptate deci de la controlul instanţelor 
judecătoreşti, trebuie să existe calea unui recurs la instanţele de contencios 
administrativ, un recurs pentru exces de putere al autorităţii (agentului) 
administraţiei publice sau, după caz, al celui administrat.3

1 Antonie Iorgovan, Drept administrativ, București, 1989, p. 155. 
2 Antonie lorgovan, Drept administrativ - Tratat elementar, voI. II, Editura Hercules, 1993, 

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

Editura AII Beck, București, 1999.
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2. Aspecte teoretice

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

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

Faţă de cele de mai sus, constrângerea administrativă a fost defi nită 
ca fiind ansamblul măsurilor (acte juridice, operaţiuni administrative, 
fapte materiale) luate (efectuate) de autorităţile administraţiei publice, în 
baza legii, cu folosirea puterii de stat şi, dacă este cazul, împotriva voinţei 
unor subiecte de drept, pentru a sancţiona încălcarea normelor de drept 
administrativ, a preveni săvârşirea unor fapte antisociale şi a apăra drepturile 
cetăţenilor sau după caz, pentru a asigura executarea actelor autorităţilor 
judecătoreşti, respectiv ale Avocatului Poporului, Curţii Constituţionale şi 
Curţii de Conturi1.

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

Constituţia României plasează Avocatul Poporului la fi nele Titlului II, 
consacrat drepturilor şi îndatoririlor fundamentale, şi nu în Titlul III, 
consacrat autorităţilor publice sau, într-un titlu special, cum este Titlul V, 
consacrat Curţii Constituţionale. Această problemă a locului ocupat de o 
autoritate publică, în structura unei constituţii, nu poate reprezenta, însă, 
singurul criteriu pentru stabilirea naturii juridice a acelei autorităţi publice, 
implicit a inter-relaţiilor sale cu alte autorităţi. Alături de acest criteriu 
formal, trebuie să avem în vedere şi criteriul material, anume substanţa 
reglementării. Din acest punct de vedere, apreciază pe bună dreptate 
autorul, se poate constata că inter-relaţiile organice şi funcţionale ale 
Avocatului Poporului sunt legate de Parlament, mai exact el este numit de 
Senat (art. 55) şi prezintă rapoarte celor două Camere ale Parlamentului 
(art. 75), rezultând că, din acest punct de vedere, ne afl ăm în prezenţa 

1 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, p. 366.
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unei autorităţi statale „din sfera legislativului” şi nu a „executivului” ori a 
„judiciarului”. Pe de altă parte, trebuie să remarcăm că raţiunea Avocatului 
Poporului este „apărarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor”, faţă de 
autorităţile şi persoanele publice care acţionează abuziv, cu exces de 
putere. Apoi, pentru a delimita sfera acestor autorităţi, suntem obligaţi 
de exigenţele interpretării sistematice a Constituţiei să vedem care este 
raţiunea de a fi  a autorităţilor administrative şi a autorităţii judecătoreşti.

3. Cercetarea ştiinţifi că

Coroborând art. 55-57 referitoare la Avocatul Poporului, cu art. 123-133 
din Constituţie referitoare la Autoritatea judecătorească, vom ajunge 
la concluzia că Avocatul Poporului nu se poate substitui instanţelor 
judecătoreşti, Ministerului Public şi nici nu poate cere Parlamentului, prin 
rapoartele sale, anularea hotărârilor acestor autorităţi. El ar putea, cel 
mult, să ceară perfecţionarea cadrului legislativ al organizării şi desfăşurării 
activităţii acestor autorităţi, cum, de asemenea, ar putea să introducă 
acţiuni, în numele cetăţenilor, în justiţie. Sub nici o formă Avocatul 
Poporului nu ar putea să facă aprecieri asupra hotărârilor judecătorești 
defi nitive. Aşa, prin eliminare, ajungem la concluzia că Avocatul Poporului 
gardează cetăţenii faţă de excesele administraţiei publice, fi ind, din acest 
punct de vedere, o instituţie legată de „puterea executivă” şi nu de „puterea 
judecătorească”. Am putea spune că Avocatul Poporului, ca esenţă, este o 
structură de natură administrativă, dar pusă în „slujba” Parlamentului. Tot 
așa Curtea de Conturi este o structură de natură administrativă1 care, de 
asemenea, are şi rol de instrument al Parlamentului în realizarea funcţiei 
sale de control asupra „executivului”.

În Constituţia comentată se arată, dar într-o semnifi caţie mai mult 
metaforică, că instituţia românească Avocatul Poporului, care evocă 
tradiţionalul Ombudsman din ţările nordice (termen intraductibil) este 
„procuror parlamentar pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”2. 

1 Până la revizuirea Constituţiei din 2003 Curtea de Conturi avea şi atribuţii jurisdicţionale, 
fi ind indiscutabil în prezenţa unei instituţii cu atribuţii administrativ-jurisdicţioanale. Pentru 
o analiză a naturii juridice de contestare a actelor de control întocmite de către curtea de 
conturi a României a se vedea: V. Vedinaş, I. Lazăr, Natura juridică a procedurii de contestare 
a actelor de control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României, în Pandectele Române, 
nr. 10 din 2010, p. 65-72. Totodată pentru o analiză a jurisdicţiilor administrative în dreptul 
românesc a se vedea: I. Lazăr, Jurisdicţii administrative în materie fi nanciară, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti 2011, p. 63-67. 

2 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. lorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia 
României, comentată şi adnotată, Regia autonomă Monitorul Ofi cial Bucureşti, 1992, p. 130. 
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Această califi care nu poate conduce la asimilarea Avocatului Poporului cu 
magistraţii. Nu mai puţin, nu se poate ajunge nici la o asimilare a Avocatului 
Poporului cu autorităţile administraţiei publice; instituţia este cu siguranţă 
de drept constituţional şi nu de drept administrativ. Din această perspectivă, 
apare justifi cată includerea Avocatului Poporului în sfera autorităţilor care 
au dreptul la sprijin, în realizarea prerogativelor ce le sunt conferite de 
Constituţie şi legi, din partea autorităţilor administraţiei publice, inclusiv 
sub forma diferitelor măsuri de constrângere (poliţie) administrativă.

De altfel, art. 56 alin. (2) din Constituţie consacră principiul după care 
autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul 
necesar în exercitarea atribuţiilor sale. „Din acest principiu rezultă nu numai 
că o autoritate publică nu-i poate refuza, pe un motiv sau altul, colaborarea, 
fi ind obligată să-i pună la dispoziţie toate informaţiile necesare, dar şi că alte 
autorităţi publice, cum ar fi  Ministerul Public sau Poliţia, nu-i pot refuza sprijinul, 
dacă este necesar”1. Desigur, reglementările cu privire la sfera, modalităţile, 
finalitatea acestui sprijin, în ceea ce priveşte autorităţile administraţiei 
publice, sunt dezvoltate în legea organică a Avocatului Poporului.

Cât priveşte Curtea Constituţională, de asemenea, ni se pare justifi cat 
să fie inclusă printre autorităţile care au dreptul să pretindă sprijinul 
administraţiei publice în realizarea prerogativelor sale constituţionale. 
Curtea Constituţională, deşi nu intră în sfera „puterii judecătoreşti”, este 
un organ specializat de jurisdicţie, un organ politico-jurisdicţional2 menit, în 
principal, să asigure, pe calea controlului de constituţionalitate, supremaţia 
Constituţiei în sistemul normativităţii juridice din ţară.

4. Concluzii şi implicaţii

Întotdeauna a existat tendinţa – prezentă și azi – de a se explica 
orice aspect nou apărut în sfera răspunderii juridice, fi e prin intermediul 
categoriilor, construcţiilor teoretice, instituţiilor răspunderii civile, fi e prin 
cele ale răspunderii penale.

În această situaţie – arată prof. Antonie Iorgovan – se afl ă şi doctrina 
referitoare la încadrarea juridică a răspunderii pe care o atrage încălcarea 
normelor juridice asupra autorităţilor administrative sau a agenţilor 
acestora pentru repararea pagubelor cauzate fi e din culpă, fi e fără culpă 

1 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. lorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, op. cit., p. 132. 
2 Ibidem, p. 303. A se vedea pe larg, asupra naturii juridice a Curţii Constituţionale în 

sistemul nostru constituţional, M. Constantinescu, I. Muraru, Jurisdicţia constituţională În 
România, în Revista de Drept Public, Serie Nouă, nr. 1 din 1995, p. 61-62. 
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(răspunderea obiectivă), doctrină care mult timp a încadrat regimul juridic 
al tuturor abaterilor administrative în tradiţionalele tipare civile sau penale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 V. Gilescu, A. Iorgovan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. II, partea II, T.U.B., 
Bucureşti 1983, p. 81 şi urm.
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Între răspunderea administrativă, constrângerea administrativă şi 
sancţiunea administrativă există o foarte strânsă legătură, toate având ca 
scop asigurarea ordinii de drept.

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

Trebuie menţionat însă faptul că în statele autentic democratice, în 
care normele juridice exprimă voinţa poporului şi îi promovează interesele, 
ordinea de drept se asigură în primul rând prin convingere, prin acţiunea 
conjugată a tuturor factorilor educaţionali de a determina membrii societăţii 
să respecte de bună voie normele juridice1.

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

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

În doctrină se apreciază că în cadrul formelor răspunderii juridice, un 
loc important îl ocupă răspunderea administrativă. Acest fapt se explică prin 
aceea că printre cele mai frecvente fapte antisociale se numără şi abaterile 
administrative, în primul rând săvârşirea de contravenţii.2

Subliniem faptul că răspunderea administrativă nu trebuie confundată cu 
răspunderea contravenţională, şi nici nu trebuie limitată la aceasta din urmă. 
Răspunderea contravenţională este o formă a răspunderii administrative, 

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

2 În legătură cu răspunderea administrativă, a se vedea Verginia Vedinaș, Antonie Iorgovan, 
Narcisa Petrescu şi Al. Negoiţă, Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei, T.U.B., 
Bucureşti 1988, p. 274 şi urm.; M. Anghene, Elemente de drept administrativ, Editura Ştiinţifi că, 
Bucureşti, 1958, p. 16 şi urm.; R. Ionescu, Drept administrativ, E.D.P., Bucureşti, 1970, p. 306 
şi urm. 
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neîndoielnic, cea mai des întâlnită şi cea mai importantă1. Mai mult, se 
apreciază că răspunderea decurgând din săvârşirea unei contravenţii este o 
răspundere administrativă în esenţă, întrucât contravenţia nu este altceva, 
prin natura sa, decât o abatere administrativă alături de încălcarea altor 
norme ale dreptului administrativ2.

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

Săvârşirea unor asemenea fapte antrenează răspunderea 
administrativ-disciplinară, iar nu o răspundere contravenţională. Faptele 
respective nu sunt califi cate drept contravenţii, iar sancţiunile aplicate 
sunt sancţiuni administrativ-disciplinare, altele decât sancţiunile 
contravenţionale, acestea fi ind doar o parte din sancţiunile administrative.

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

În raport cu fapta, autoritatea faţă de care se răsfrâng consecinţele 
reprezintă subiectul pasiv iar autorul faptei, persoana fi zică sau juridică, are 
calitatea de subiect activ.

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

2 Valentin Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2002, p. 689.
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Rolul riscului în contractul de concesiune

Conf. univ. dr. Simona GHERGHINA⃰
Facultatea de Drept

Universitatea din București

1. Defi nirea concesiunii prin raportare la risc

1.1 Rolul riscului potrivit normelor naţionale

Prima reglementare completă de după 1990 ce stabilea un cadru 
general al concesiunii în dreptul român, în ciuda faptului că anumite tipuri 
de concesiuni rămâneau supuse unor legi speciale1, Legea nr. 219 din 
1998 privind regimul concesiunilor defi nea contractul de concesiune prin 
raportare la riscul asumat de concesionar2. Legea, care a rămas în vigoare 
până în 2006 – când a fost abrogată prin O.U.G. 34 din 2006 – a stabilit 
astfel o defi niţie generală a concesiunii centrată pe ideea de preluare de 
către concesionar a riscului de exploatare a bunului, activităţii sau serviciului 
public concesionate.

Caracterul general al referirii la asumarea de către concesionar a riscului 
(„care acţionează pe riscul său”), ar putea sugera că printr-un astfel de 
contract concesionarul va prelua toate riscurile aferente contractului. În 
realitate, printr-un astfel de contract concesionarul nu preia toate riscurile, 
ci doar pe acelea derivate din obiectul principal al contractului. Cum obiectul 
contractului îl reprezintă dreptul și obligaţia de exploatare, riscul esenţial 
care trebuie preluat de concesionar în vederea califi cării contractului drept 
unul de concesiune este riscul de exploatare3. De altfel, această defi niţie 
legală centrată pe preluarea riscului de exploatare de către concesionar se 
înscria în tradiţia de sorginte franceză a defi nirii contractului de concesiune4. 

⃰ Realizarea acestui studiu, prezentarea și publicarea sa au fost sprijinite de Ministerul 
Educaţiei CNCS-UEFISCDI în cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-PD-2012-3-0103.

1 A. Sebeni, Noţiunea și încheierea contractului de concesiune, Dreptul nr. 8 din 1999, p. 4.
2 „contractul prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă 

determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numite concesionar, care acţionează 
pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi 
sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe.”

3 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ. Principii generale, vol. 1, ed. a 4-a, Institutul 
de Arte Grafi ce „E. Mârvan”, București, 1934, p. 154-169.

4 C. Guettier, Droit des contratsadministratifs, 2e ed., PUF, Themis droit, Paris, 2008, pp. 8 
et seq.; L. Richer, Droit des contratsadministratifs, 6e éd., LGDJ, lextensoéditions, Paris, 2008, 
p. 652-654.
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Prevederile legii se refereau explicit la concesiunea bunurilor proprietate 
publică, a serviciilor publice și a activităţilor, fără a menţiona expres 
concesiunea de lucrări1. Prin O.G. nr. 16 din 2002 privind contractele de 
parteneriat public-privat este reglementată de fapt concesiunea de lucrări 
publice, dar fără ca aceasta să fi e defi nită prin raportare la riscurile asumate 
de concesionar ci prin rezultatul obţinut în urma derulării contractului2. 
Termenul de „concesiune” este utilizat ca atare, ceea ce poate implica o 
recunoaștere implicită a defi niţiei deja existente în Legea nr. 219 din 1998 
privind regimul concesiunilor.

După abrogarea Legii nr. 219 din 1998, reglementarea contractelor 
de concesiune a revenit la forma sa neunitară anterioară3, fi ind în prezent 
cuprinsă în mai multe acte normative. În cea mai mare parte normele 
cuprinse în Legea nr. 219 din 1998 au fost preluate în textul O.U.G. nr. 54 din 
2006 privind concesionarea bunurilor proprietate publică, restrângându-și 
astfel domeniul de aplicare. Reglementarea expresă a concesionării 
lucrărilor publice a fost împărţită în două părţi, aspectele de ordin 
procedural ale încheierii contractului fi ind incluse în O.U.G. nr. 34 din 2006, 
prin transpunerea prevederilor similare din directivele din 2004 privind 
achiziţiile publice, iar o serie de aspecte legate de conţinutul contractului 
și de derularea relaţiei contractuale au fost incluse în normele metodologice 
de aplicare a O.U.G. nr. 34 din 2006, aprobate prin H.G. nr. 71 din 2007.

În ceea ce privește concesionarea serviciilor publice, aceasta este în 
primul rând împărţită în două mari categorii de servicii, constituite prin 
extragerea din ansamblul serviciilor publice ce pot fi  concesionate a unei 
categorii distincte, și anume serviciile comunitare de utilităţi publice 
identificate limitativ (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 
energie termică, salubrizare, transport public local, iluminat public local, 
administrarea domeniului public). Acestea din urmă au fost reglementate 
generic prin Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

1 Deși unii autori au apreciat că și concesiunea de lucrări este inclusă în domeniul de 
aplicare al Legii nr. 219 din 1998, dat fi ind caracterul general al acestei legi – I. Avram, 
Contractele de concesiune, Ed. Rosetti, București, 2003, p. 23, p. 29.

2 Potrivit art. 11 al O.G. nr. 16 din 2002, „Contractul de parteneriat public-privat pentru 
concesiunea de lucrări este un contract având ca obiect execuţia sau, după caz, atât 
proiectarea, cât și execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, așa cum sunt acestea 
cuprinse în clasifi cările statistice ofi ciale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinaţii 
a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante și care 
conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuși, o funcţie tehnico-economică. 
În contrapartida lucrărilor executate contractantul – în calitate de concesionar – primește 
dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate 
adăuga, după caz, plata unei sume.”

3 A. Sebeni, op. cit., p. 10.
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și în mod specifi c prin legi speciale dedicate fi ecăruia dintre aceste servicii. 
Toate celelalte servicii publice, care nu intrau sub incidenţa acestei legi, 
au rămas supuse1 reglementării de principiu cuprinse în O.U.G. nr. 34 din 
2006 – în ceea ce privește aspectele procedurale ale încheierii contractului – 
respectiv în H.G. nr. 71 din 2007, unde reglementarea aplicabilă conţinutului 
contractului, executării și încetării acestuia este comună cu cea referitoare 
la contractele de concesiune de lucrări. Din perspectiva pachetului de norme 
cuprinse în O.U.G. nr. 34 din 2006 și în H.G. nr. 71 din 2007, derivate din 
directiva nr. 17 din 2004 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, 
reglementarea concesiunii de lucrări și a concesiunii de servicii, cu excepţia 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, este una unitară.

Soluţia adoptată de legiuitorul român în ceea ce privește reglementarea 
concesiunilor la momentul transpunerii directivelor 17 și 18 din 2004 a fost 
aceea de a include în sfera de aplicare a reglementărilor privind procedurile 
de achiziţii publice nu numai concesiunile de lucrări ci și concesiunile de 
servicii, cu excepţia celor trecute sub legislaţia specială a serviciilor de 
utilităţi publice. O astfel de opţiune a fost permisă de structura reglementării 
din cele două directive, care exclude concesiunea de servicii din sfera de 
aplicare a directivei nr. 18 din 2004 (denumită în continuare „Directiva 
privind Achiziţiile Publice”) și de asemenea exclude atât concesiunea de 
lucrări cât și concesiunea de servicii din sfera de aplicare a directivei nr. 17 
din 2004 (denumită în continuare „Directiva privind Utilităţile”).

Prin extinderea sferei de reglementare a O.U.G. nr. 34 din 2006 dincolo 
de limitele stabilite prin Directiva privind Achiziţiile Publice și respectiv 
prin Directiva privind Utilităţile, legiuitorul român a făcut în mare măsură 
irelevantă chestiunea definirii contractului de concesiune de servicii. 
Clarifi carea acestei defi niţii în vederea delimitării conceptelor de concesiune 
și de achiziţii publice de servicii a făcut obiectul unui efort constant de 
interpretare în special în cadrul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. Miza semnifi cativă a acestei distincţii, aplicarea sau neaplicarea 
Directivei privind Achiziţiile Publice sau, după caz, a Directivei privind 
Utilităţile a devenit lipsită de interes în cazul reglementării din O.U.G. nr. 34 
din 2006 din moment ce aceasta se aplică atât contractelor de achiziţii 
publice de bunuri, lucrări sau servicii cât și contractelor de concesiune de 
lucrări și contractelor de concesiune de servicii.

Cu toate acestea, distincţia este relevantă și pentru dreptul român în 
ceea ce privește contractele de delegare a gestiunii, deoarece în măsura în 

1 Legea nr. 51 din 2006 a fost adoptată anterior O.U.G. 34 din 2006, dar a intrat în vigoare 
după data intrării în vigoare a acesteia din urmă.
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care aceste contracte nu ar fi  califi cate drept contracte de concesiune ele 
vor intra în domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 34 din 2006, nemaiputând fi  
supuse regimului special din Legea nr. 51 din 2006.

Atâta timp cât reglementarea nu este una unitară, ci contractele de 
concesiune de bunuri proprietate publică și contractele de concesiune 
(delegare) a serviciilor de utilităţi publice fac obiectul altor reglementări, 
există defi niţii diferite ale concesiunii. Vechea defi niţie din Legea nr. 219 
din 1998 a fost preluată de O.U.G. nr. 54 din 2006 pentru contractul de 
concesiune de bunuri proprietate publică în articolul 2; în timp ce pentru 
contractul de concesiune de lucrări și pentru contractul de concesiune 
de servicii O.U.G. nr. 34 din 2006 a preluat defi niţia din Directiva privind 
Achiziţiile Publice în art. 3 lit. g) și h), structurată prin raportare la contractul 
de achiziţie de lucrări, respectiv la contractul de achiziţie de servicii.

Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, definește contractul de delegare a gestiunii de o manieră 
similară defi nirii concesiunii din Legea nr. 219 din 1998 în art. 29 alin. (6), 
și precizează în alineatul următor că un astfel de contract poate îmbrăca fi e 
forma concesiunii, fi e pe cea a parteneriatului public-privat.

1.2 Rolul riscului potrivit normelor europene

Ca urmare a reticenţei manifestate de unele state membre ale 
Uniunii Europene cu privire la includerea concesiunilor în reglementarea 
procedurilor de atribuire a contractelor publice1, directivele europene 
referitoare la achiziţiile publice au exclus din domeniul lor de aplicare în 
mod constant concesiunile de servicii, pe considerentul relevanţei și utilizării 
acestora în organizarea serviciilor publice, un domeniu complex în care 
statele au păstrat o marjă semnifi cativă de decizie la nivel naţional. Cu toate 
acestea, directivele au inclus în sfera lor de reglementare concesiunile de 
lucrări publice, considerate a avea un obiect similar achiziţiilor de lucrări. 
Această modalitate de reglementare a concesiunilor a generat necesitatea 
unei duble distincţii: pe de o parte, între concesiuni și achiziţii publice, iar 
pe de altă parte cea dintre concesiunile de servicii și concesiunile de lucrări. 
Scopul comun al acestor distincţii este acela de a determina contractele 
excluse de la aplicarea regulilor din directive privind achiziţiilor publice. 
Nu în ultimul rând, neaplicarea prevederilor directivelor în privinţa 
unui contract calificat drept concesiune de servicii va determina și 
inaplicabilitatea directivelor cu privire la remedii.

1 S. Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, third edition, Sweet&Maxwell, 
2014, p. 427 (6-58).
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Deși excluderea concesiunii de servicii din sfera de aplicare a directivelor 
privind achiziţiile publice era neexplicită anterior Directivei 2004/18, a fost 
recunoscută de jurisprudenţa CJUE1, concluziile acesteia fi ind reiterate de 
Comunicarea Interpretativă a Comisiei cu privire la concesiuni în dreptul 
comunitar2. În acest context, Directiva 2004/18 va defini concesiunea 
de servicii în mod similar concesiunii de lucrări, plecând de la structura 
contractului de achiziţie de servicii, așa cum și concesiunea de lucrări 
este defi nită prin raportare la contractul de achiziţie de lucrări. Diferenţa 
majoră între concesiune și contractul de achiziţie pe care aceste defi niţii 
o exprimă este dată de contraprestaţia lucrării executate sau a serviciului 
prestat – care în cazul concesiunii va consta în dreptul de a exploata lucrarea 
sau serviciul, sau în acest drept însoţit de o plată din partea autorităţii 
contractante. Directiva instituie astfel o defi niţie și un criteriu de identifi care 
a concesiunii– contraprestaţia constând în dreptul de a exploata lucrarea 
sau serviciul realizate de concesionar – independente de defi niţiile diferite 
ale concesiunii cuprinse în legislaţiile naţionale3. CJUE a stabilit că în măsura 
în care servește determinării domeniului de aplicare al directivelor privind 
achiziţiile publice, conceptul de concesiune este unul de drept european, 
independent de defi nirea în dreptul naţional4.

Noile directive în materie adoptate în anul 2014 păstrează atât 
defi niţia, cât și criteriul de identifi care a concesiunilor, dar reglementează 
atât concesiunea de lucrări, cât și concesiunea de servicii într-o directivă 
separată de cele aplicabile achiziţiilor publice și utilităţilor. Odată cu 
decizia reglementării separate a procedurilor de atribuire a contractelor 
de concesiune5, atât concesiunea de lucrări, cât și concesiunea de servicii6 
sunt defi nite în Directiva 2014/23/EU privind atribuirea contractelor de 
concesiune de o manieră care păstrează structura defi niţiilor anterioare, 
prin sublinierea prezenţei dreptului de exploatare ca o contraprestaţie 

1 C-324/98 Telaustria v Telekom Austria AG [2000], C-358/00 Buchhändler v Saur Verlag 
[2002].

2 C 121/2 [2000].
3 U. Neergaard, Public service concessions and related concepts – the increased pressure 

from Community law on member states’ use of concessions, 6 Public Procurement Law Review, 
2007, p. 387-409.

4 C-382/05 Comisia v. Italia (2007), par. 30.
5 Pentru detalii legate de luarea acestei decizii, M. Burnett, The New European Directive on 

the Award of Concession Contracts – Promoting Value for Money in PPP Contracts?, European 
Public-Private Partnership Law Review 2 din 2014, pp. 90-92.

6 Includerea în această reglementare a concesiunii de servicii a întâmpinat o puternică 
opoziţie, în special din partea Germaniei și a Franţei – L. Richer, La concession en débat, L.G.D.J., 
lextensoeditions, Paris, 2014, p. 6-7.
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specifică1. Noile definiţii adaugă însă o precizare importantă legată de 
califi carea contractului al cărei element principal este preluarea riscurilor 
exploatării de către concesionar: „Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau 
de servicii implică transferul către concesionar a unui risc de operare legat de 
exploatarea acestor lucrări sau servicii care cuprinde riscul de cerere sau riscul 
de ofertă ori ambele. Se presupune că concesionarul își asumă riscul de operare 
atunci când, în condiţii de exploatare normale, nu i se garantează recuperarea 
investiţiilor efectuate sau a costurilor suportate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii. Partea riscului transferată către 
concesionar implică o expunere reală la situaţiile neprevăzute care pot 
apărea pe piaţă, astfel încât orice pierdere potenţială estimată suportată de 
concesionar nu este doar nominală sau neglijabilă”.

Această precizare care detaliază criteriul de identificare a unei 
concesiuni, mutând ponderea de pe contraprestaţia constând în dreptul 
de exploatare pe preluarea de către concesionar a riscului de operare 
(ca risc legat de exercitarea dreptului de exploatare ce i-a fost conferit drept 
contraprestaţie) nu face însă decât să concentreze concluziile cuprinse în 
deciziile anterioare ale CJUE. Prin reiterarea acestor concluzii se consacră 
implicit menţinerea relevanţei deciziilor CJUE pronunţate în chestiuni legate 
de califi carea contractului ca fi ind unul de concesiune anterior intrării în 
vigoare a Directivei 2014/23/EU2.

Având în vedere defi nirea concesiunii de către directivele succesive 
privind achiziţiile publice prin raportare la dobândirea de către concesionar 
a unui drept de a exploata lucrarea sau serviciul încredinţate, jurisprudenţa 
CJUE ante și post 2004 a identifi cat acest drept de exploatare cu asumarea 

1 Potrivit art. 5 pct. 1 din Directiva nr. 2014/23/EU privind atribuirea contractelor de 
concesiune, lit. a) defi nește concesiunea de lucrări ca fi ind „un contract cu titlu oneros 
încheiat în scris prin care una sau mai multe autorităţi contractante sau entităţi contractante 
încredinţează executarea de lucrări unuia sau mai multor operatori economici, în care 
contraprestaţia pentru lucrări este reprezentată fi e exclusiv de dreptul de a exploata lucrările 
care fac obiectul contractului, fi e de acest drept însoţit de o plată”, iar lit. b) defi nește 
concesiunea de servicii ca fi ind „un contract cu titlu oneros încheiat în scris prin care una 
sau mai multe autorităţi contractante sau entităţi contractante încredinţează prestarea și 
gestionarea de servicii altele decât executarea de lucrări menţionată la litera (a) unuia sau 
mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fi e 
exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fi e de acest drept 
însoţit de o plată”. 

2 C. Risvig Hansen, Defi ning a Service Concession Contract. Will the Proposed New Defi nition 
of Service Concession Contracts Increase Legal Certainty in the Field of Concessions?, cap. 10 în 
G.S. Olykke, C. Risvig Hansen, C. Tvarno (eds), EU Public Procurement – Modernisation, Growth 
and Innovation: Discussions on the 2011 Proposals for Procurement Directives, Djøf Publishing, 
2012, p. 252, 253.
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de către concesionar a riscului economic al activităţii desfășurate în temeiul 
contractului și a rafi nat acest criteriu al preluării riscului de operare. Această 
jurisprudenţă s-a dezvoltat în contextul unor cereri menite a stabili distincţia 
dintre concesiunile de servicii, excluse din sfera de aplicare a directivelor, și 
achiziţiile de servicii, supuse regulilor stabilite de acestea.

Astfel, Curtea a stabilit că exploatarea serviciului, ca element intrinsec 
al concesiunii, presupune în mod necesar preluarea de către concesionar 
a riscului derivat din această exploatare. Exploatarea serviciului include 
astfel atât operarea cât și administrarea acestuia, prin urmare riscurile 
preluate trebuie să fi e legate de aceste elemente1. Încercând să delimiteze 
acest tip de riscuri, Curtea a subliniat că în mod obișnuit riscul operării 
unui serviciu decurge din faptul că prestatorul serviciului (în acest caz 
concesionarul) suportă costurile realizării serviciului și urmărește obţinerea 
unor venituri care să acopere aceste costuri și să asigure un profit din 
operare2, dar existenţa acestor venituri și faptul că sunt sufi ciente pentru 
a acoperi costurile și a asigura un profi t3 nu sunt certe. În aceste condiţii, 
concesionarul preia în mod necesar riscul expunerii la fl uctuaţiile unei pieţe4, 
nefi ind în măsură să controleze sau să aibă certitudinea că va obţine venituri 
sufi ciente pentru a-și acoperi costurile și a obţine un profi t5.

În paragraful 18 din preambul, Directiva 23/2014 sintetizează acest 
criteriu: „Principala caracteristică a unei concesiuni, și anume dreptul de a 
exploata lucrări sau servicii, implică întotdeauna transferul către concesionar 
a unui risc de operare de natură economică care presupune posibilitatea 
că acesta nu își va recupera investiţiile efectuate și costurile suportate 
pentru exploatarea lucrărilor sau a serviciilor atribuite în condiţii normale 
de funcţionare, chiar dacă riscul îi revine în continuare, parţial, autorităţii 
contractante sau entităţii contractante. Aplicarea de norme specifi ce care 
să reglementeze atribuirea concesiunilor nu s-ar justifi ca dacă autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă ar prelua riscul eventualelor pierderi 
suportate de operatorul economic, garantându-i un venit minim cel puţin egal 

1 C-382/05 Comisia v Italia [2007].
2 S. Arrowsmith, op. cit., p. 430, 6-62.
3 Pentru o analiză a evoluţiei relaţiei dintre interesul public și profi tul care poate fi  obţinut 

de concesionarul unui serviciu public, L. Bahougne, Le fi nancement du service public, L.G.D.J. 
lextensoeditions, Paris, 2015, p. 259-264.

4 C-348/10 Norma –A SIA, Dekom SIA v. Latgalesplanosanasregions (2011).
5 Analiza riscurilor în cadrului unui contract de concesiune, sau, mai general, în cadrul 

unui parteneriat public-privat, este realizată în principiu conform modelului dezvoltat pentru 
structurile de fi nanţare de proiect (project fi nance) – R. Sousa Monteiro, Risk management, în 
G. Hodge, G. Greve, A. Boardman (eds.), International Handbook on Public-Private Partnership, 
Edward Elgar, 2011, p. 262-291, L. Richer, La concession en débat,op. cit., p. 100-101.
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cu investiţiile efectuate și cu costurile pe care trebuie să le acopere operatorul 
economic în legătură cu executarea contractului.”

În categoria riscurilor pieţei CJUE a inclus1: riscul inadecvării serviciului 
oferit, riscul de neplată, riscurile aferente existenţei unui mediu 
concurenţial, riscul neacoperirii costurilor de operare, riscul răspunderii faţă 
de terţi. În mod explicit, în aceeași cauză Stadler Curtea a stabilit că nu fac 
parte din această categorie de riscuri și deci nu vor fi  luate în considerare 
în califi carea contractului riscurile legate de erori de administrare, riscurile 
aferente finanţării. O precizare importantă cuprinsă în acest punct al 
Preambulului este cea potrivit căreia riscurile obișnuite ce pot fi  întâlnite 
în orice contract, cum ar fi  riscul neexecutării obligaţiilor de către cealaltă 
parte sau riscul survenirii unui caz de forţă majoră nu trebuie să fi e luate în 
considerare pentru stabilirea riscului de operare și califi carea contractului 
drept contract de concesiune.

Astfel, paragraful 20 al Preambulului prevede că: „Riscul de operare 
ar trebui să reiasă din factori care nu depind de părţi. Riscurile de tipul celor 
legate de gestionarea inadecvată, de nerespectarea contractelor de către 
operatorul economic sau de o situaţie de forţă majoră nu sunt hotărâtoare în 
vederea clasifi cării drept concesiune, întrucât riscurile respective sunt inerente 
fi ecărui contract, fi e că este vorba de un contract de achiziţii publice sau de 
o concesiune. Un risc de operare ar trebui înţeles drept riscul de expunere la 
situaţiile neprevăzute ale pieţei, putând consta fi e în riscul de cerere, fi e în 
riscul de disponibilitate sau în ambele riscuri, de disponibilitate și de cerere. 
Riscul de cerere trebuie înţeles ca riscul privind cererea reală pentru lucrările 
sau serviciile care fac obiectul contractului. Riscul de ofertă trebuie înţeles 
ca fi ind riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
contractului, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. 
În scopul evaluării riscului de operare, valoarea actualizată netă a tuturor 
investiţiilor, costurilor și veniturilor concesionarului ar trebui avută în vedere 
în mod consecvent și uniform.”

Stabilind astfel necesitatea preluării de către concesionar a riscului 
operaţional, urmând ca identifi carea acestei preluări să se facă de la caz la 
caz, Curtea a arătat că în cazul în care prevederile contractuale garantează 
recuperarea integrală a costurilor de către concesionar, riscul economic nu 
este transferat și prin urmare contractul nu este o concesiune (cauza Norma).

Prima frază a paragrafului 19 din preambulul Directivei 23/2014 prevede: 
„Dacă o reglementare sectorială elimină riscul prevăzând să i se acorde 

1 C-274/09 Privater Rettungsdienstund Krankentransport Stadler v. Zweckerband fur 
Rettungsdienstund Fewerwehalarmierung Passau [2011].
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concesionarului o garanţie privind atingerea pragului de rentabilitate referitor 
la investiţiile și costurile suportate pentru exploatarea contractului, un astfel 
de contract nu ar trebui să fi e considerat o concesiune în sensul prezentei 
directive.”

Pentru califi carea contractului ca fi ind o concesiune nu este însă necesar 
ca riscul operaţional asumat de concesionar să fi e nelimitat, în sensul că 
trebuie să privească o nerecuperare integrală a costurilor. Limitarea riscului 
asumat de concesionar, ceea ce presupune că o parte din acest risc rămâne 
la autoritatea concedentă, nu împiedică o califi care a contractului drept 
concesiune1. Balanţa este însă una sensibilă, deoarece riscul transferat 
trebuie să fi e semnifi cativ, riscul economic nefi ind considerat a fi  preluat 
dacă există un grad mare de probabilitate ca pierderea potenţială a 
concesionarului să nu existe sau să fi e neglijabilă (Telaustria). Transmiterea 
unui risc nesemnificativ nu va permite calificarea contractului drept 
concesiune2.

O aplicare particulară a acestui criteriu al transmiterii unui risc 
operaţional semnifi cativ către concesionar a fost făcută de Curte în cauza 
Gotha, aducând o precizare legată de existenţa riscului operaţional în 
structura contractuală dată. Astfel, premisa este aceea în care datorită 
existenţei unor reglementări ce ţin de serviciul public și de asigurarea 
funcţionării acestuia în condiţii optime, riscul operaţional pe care îl poate 
genera derularea unui contract de concesionare a serviciului public respectiv 
este din start unul limitat. În speţă, reglementările aplicabile serviciului 
public includeau obligativitatea conectării utilizatorilor și stabilirea tarifelor 
aplicabile. În aceste condiţii, riscurile operatorului legate de obţinerea unor 
venituri sufi ciente pentru acoperirea costurilor și obţinerea unui profi t 
erau mult reduse. Curtea a stabilit însă că în măsura în care operatorul 
serviciului preia o parte semnifi cativă a riscului specifi c existent în situaţia 
dată, contractul poate fi  califi cat drept o concesiune de servicii3.

Noua directivă privind concesiunile arată în a doua frază a paragrafului 
19 din Preambul: „Faptul că riscul este limitat de la bun început nu ar trebui să 
excludă posibilitatea considerării contractului drept concesiune. Acesta poate 
fi  cazul, de exemplu, în sectoarele cu tarife reglementate sau atunci când riscul 
de operare este limitat prin intermediul contractelor care prevăd compensări 
parţiale, inclusiv compensări în cazul încetării anticipate a concesiunii, din 

1 C-145/08 și C-149/08 Club Hotel Loutraki AE v. Ethniko Simvoulio Radiotileorasis [2010].
2 C-360/96 GemeenteArnhemv. BFI Holding [1998], C-300/07 Hans & Christophorus 

Oymanns GbR, Orthopaedie Schuhtechnik v. AOK Rheinland/Hamburg [2009].
3 Pentru un raţionament similar aplicat în dreptul intern, S. Arrowsmith, op. cit., pp. 433, 434.
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motive imputabile autorităţii contractante sau entităţii contractante sau din 
motive de forţă majoră.”

Integrând o mare parte din concluziile jurisprudenţei anterioare a CJUE, 
defi niţia pe care directiva o consacră pentru contractele de concesiune nu 
aduce multe elemente de noutate în afara consacrării explicite în textul 
directivei sau în consideraţiile din preambul a acestor concluzii. Problemele 
existente ale aplicării criteriilor de identificare a concesiunii nu sunt 
soluţionate, cum ar fi  cea a identifi cării riscurilor transmise operatorului, 
cuantifi carea efectelor clauzelor contractuale prin care acestuia i se pot 
acorda garanţii indirecte1. Preluarea principiilor statuate de jurisprudenţa 
anterioară a Curţii permite luarea în considerare a menţinerii relevanţei 
acesteia și în ceea ce privește interpretarea prevederilor noii directive. Cu 
toate acestea, datorită menţinerii unui criteriu nedeterminat2, difi cultăţile 
de identifi care a titularului riscului de operare vor continua să existe în 
practică, cu atât mai mult cu cât sarcina acestei identifi cări revine autorităţii 
contractante sau entităţii contractante.

2. Transpunerea Directivei privind concesiunile în dreptul 
român

Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii3, menit a asigura transpunerea în dreptul român a Directivei 
2014/23/EU privind atribuirea contractelor de concesiune, preia în textul 
său atât prevederile art. 5, alin. (1) din Directivă, cât și unele precizări incluse 
în Preambulul Directivei.

După ce defi nește atât concesiunea de lucrări, cât și concesiunea de 
servicii prin raportare la contraprestaţia datorată de autoritatea concedentă4 
pentru lucrările publice sau serviciile publice realizate de concesionar – 
reprezentată „fi e exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul” lucrărilor 

1 Pentru o analiză, S. Gherghina, „Limitele utilizării garanţiilor publice indirecte în fi nanţarea 
investiţiilor publice” – în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1 din 2012.

2 A. Sanchez Graells, What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly 
Regarding the Issue of their Economic Balance?, European Procurement and Public Private 
Partnership Law Review 2012, p. 4, disponibil la http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2101712 (consultat la 12 noiembrie 2015).

3 Disponibil la http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19443 (consultat la 14 decembrie 
2015).

4 Autoritatea concedentă poate fi , potrivit Directivei, autoritate contractantă sau entitate 
contractantă: 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, 
p. 194-204.
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sau, după caz, serviciilor „care fac obiectul contractului, fi e de acest drept 
însoţit de o plată” – art. 5 pct. 1 din Proiectul de lege adaugă precizarea: 
„Atribuirea unui contract de concesiune de lucrări sau de servicii implică în 
mod obligatoriu transferul către concesionar a unei părţi semnificative a 
riscului de operare aferent contractului de concesiune, în conformitate cu 
prevederile art. 6 din prezenta lege”. Art. 6 rescrie condiţiile de identifi care 
a riscului de operare consacrate de Directivă atât în art. 5 alin. (1), cât și 
în paragrafele 18-20 ale Preambulului acesteia. În primul rând, alin. (3) al 
acestui articol stabilește trei criterii cumulative pentru identifi carea riscului 
de operare, o abordare care nu este regăsită ca atare nici în jurisprudenţa 
relevantă, nici în Directiva privind concesiunile, deși fi ecare dintre cele trei 
criterii enumerate de art. 6 alin. (3) este menţionat ca atare de ambele 
izvoare.

Potrivit acestei defi niţii legale propuse pentru riscul de operare: (3) Riscul 
de operare este riscul care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiţii: 
este generat de evenimente care nu se afl ă sub controlul părţilor la contractul 
de concesiune; implică expunerea la fl uctuaţiile pieţei; ca efect al asumării 
riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii normale de 
exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor iniţiale și a costurilor efectuate 
în legătură cu executarea contractului de concesiune.

Alin. (4) al art. 6 din Proiectul de lege reia distincţia realizată de art. 5 
alin. (1) din Directivă între cele două componente ale riscului de operare, 
riscul de cerere și riscul de ofertă, astfel cum sunt detaliate de paragraful 20 
al Preambulului Directivei. În mod surprinzător însă, referindu-se la riscul 
de ofertă, pct. b) al acestui alineat precizează că „Riscul de ofertă poate fi  
împărţit în riscul de construcţie și riscul operaţional legat de disponibilitatea 
serviciilor atunci când construcţia și operarea constituie cele două mari faze 
ale proiectului de concesiune”. Fără îndoială, sursa de inspiraţie pentru 
această precizare nu este nici jurisprudenţa relevantă a CJUE, și nici Directiva 
privind concesiunile. De asemenea, referirea la un proiect de concesiune ce 
include două mari faze distincte – construcţia și operarea – trimite implicit la 
concesiunile de lucrări sau la concesiuni mixte în care lucrările sunt plasate 
temporal în etapa de început a concesiunii și au o amploare și, în mod 
corespunzător, o valoare semnifi cativă.

Indiferent de obiectul contractului de concesiune, fi e că este vorba 
despre o concesiune de lucrări, de servicii sau o concesiune ce le reunește 
pe ambele, prin includerea riscului de construcţie în riscul de operare a 
lucrării și/sau serviciului ce face obiectul contractului legiuitorul realizează 
o confuzie pe planul riscurilor contractului. Riscul de operare este propriu 
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oricărui contract de concesiune, tocmai datorită caracteristicii sale redate de 
defi niţiile succesive ale concesiunii cuprinse în directivele din 2004 și 2014, 
și anume constituirea în favoarea concesionarului a unui drept de a exploata 
lucrarea sau serviciul ce reprezintă obiectul contractului. Constituirea unui 
drept de a exploata lucrarea sau serviciul presupune și asumarea de către 
concesionar a riscului acestei exploatări, acesta fi ind riscul de operare, legat 
întotdeauna de exercitarea dreptului de exploatare1. Cum exploatarea este 
întotdeauna ulterioară fi nalizării lucrării sau organizării serviciului, riscul 
de operare nu poate include din principiu un risc de construire, care este 
specifi c etapei distincte a construirii, prealabilă operării lucrării rezultate din 
fi nalizarea acestei prime etape.

La rândul său, riscul de operare poate include două categorii de riscuri: 
riscul de cerere, numit și risc de piaţă, și riscul de ofertă, numit și risc de 
disponibilitate2. Aceste două elemente ale riscului de operare au fost 
identifi cate de jurisprudenţa CJUE și reluate pe larg de Directiva privind 
concesiunile. Riscul de cerere este legat de acele elemente exterioare 
care pot avea un impact asupra veniturilor concesionarului rezultate din 
exploatarea lucrării sau serviciului ce fac obiectul contractului. Riscul de 
disponibilitate este legat de acele elemente care pot afecta exploatarea 
lucrării sau serviciului, împiedicând satisfacerea cererii existente pentru 
utilizarea lucrării sau serviciului respectiv. Printre aceste elemente de risc 
se pot număra și eventualele defi cienţe ale lucrării realizate de concesionar, 
rezultate din nerespectarea obligaţiilor acestuia aferente perioadei de 
construire a bunului, dar remedierea acestora reprezintă o obligaţie 
contractuală a concesionarului, așa cum au fost și obligaţiile legate de 
realizarea lucrării. Or, în accepţiunea Directivei privind concesiunile, 
riscurile ce sunt luate în considerare pentru identifi carea naturii juridice 
a contractului de concesiune sunt exclusiv cele independente de voinţa 
părţilor, fiind excluse explicit cele legate de neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale (parag. 20 din Preambul). Prin urmare, nici o astfel de 
accepţiune restrânsă a riscului de construire, limitat la deficienţele de 
execuţie a construcţiei ce ar afecta utilizarea bunului în cursul operării nu 
poate constitui un argument valabil pentru a include riscul de construire în 
conceptul de risc de disponibilitate, ca formă a riscului de operare.

1 L. Richer, La concession en débat, op. cit., p. 5.
2 Potrivit parag. 20 din Preambulul Directivei privind concesiunile, „Un risc de operare 

ar trebui înţeles drept riscul de expunere la situaţiile neprevăzute ale pieţei, putând consta fi e 
în riscul de cerere, fi e în riscul de disponibilitate, sau în ambele riscuri, de disponibilitate și de 
cerere.”
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De altfel, se impune a fi  remarcat faptul că riscul de construcţie la care 
face referire art. 6 alin. (4) lit. b) din Proiectul de lege nu este defi nit. În 
aceste condiţii, conceptul utilizat este vag și nu permite analiza sa concretă 
în contextul evaluării riscului de operare.

La nivel european, riscul de construire și cele două componente ale 
riscului de operare – riscul de cerere și riscul de disponibilitate – sunt 
analizate împreună și defi nite de Manualul privind defi citul și datoria publică 
– Implementarea ESA101, elaborat de Eurostat în aplicarea Regulamentului 
nr. 549/2013 privind sistemul european de conturi naţionale și regionale. 
Scopul acestei reglementări este de a stabili coordonatele includerii în 
bugetele publice a obligaţiilor financiare asumate de sectorul public, 
organizând astfel o raportare și un tratament contabil pe baze comune 
pentru toate statele membre ale Uniunii Europene în cadrul obligaţiei lor 
de a evita defi citele excesive, prevăzută de art. 126 TFUE, astfel cum este 
detaliată prin Pactul de Stabilitate și Creștere2. În cazul contractelor de 
concesiune sau parteneriat public-privat, ce presupun fi nanţarea în cea mai 
mare parte a lucrărilor ce fac obiectul contractului de către concesionar/
partenerul privat, refl ectarea lor în bugetele publice este rezultatul unei 
analize complexe. La fel ca în ipoteza contractelor în care finanţarea 
lucrărilor este realizată integral din bugetele publice, valoarea obligaţiilor 
directe de plată asumate în cadrul unui contract de concesiune de o entitate 
aparţinând sectorului public va fi  inclusă ca o cheltuială în bugetele publice. 
Însă, în anumite ipoteze, valoarea integrală a contractului de concesiune va 
fi  inclusă în bugetele publice, în funcţie de un criteriu de evaluare bazat pe 
stabilirea distribuţiei riscurilor principale ale contractului.

În pregătirea acestei evaluări a riscului, Manualul Eurostat privind 
defi citul și datoria publică („MGDD”) face distincţia, din punct de vedere al 
refl ectării în bugetele publice, între concesiuni și parteneriat public-privat, 
pe baza criteriului sursei principale de venituri. Astfel, MGDD consideră a fi  
concesiuni acele contracte în care majoritatea veniturilor provin din tarifele 
percepute de la utilizatori, și parteneriate public-private acelea în care cele 
mai multe venituri provin din plăţile efectuate de partenerul public3.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937189/KS-GQ-14-010-EN.PDF/ 
(consultat la 12 noiembrie 2015).

2 Frans De Braekeleer, Karen De Braekeleer, Public Investments through Public Corporations: 
ESA95-ESA10 Pitfalls, European Procurement and Public Private Partnership Law Review 
no. 1/2014, p. 36-49.

3 De altfel, în jurisprudenţa CJUE anterioară anului 2014 acest criteriu al sursei principale 
a veniturilor concesionarului, reprezentată de tarifele colectate de la utilizatorii lucrării sau 
serviciului, a fost reţinut pentru califi carea concesiunii, alături de criteriul preluării de către 
concesionar a unei părţi semnifi cative din riscul de operare. Directiva 2014/23/EU privind 
concesiunile pare a nu mai valoriza acest criteriu secundar întrucât prevede în paragraful 18 
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Pentru fi ecare din aceste contracte sunt stabilite reguli de evaluare a 
riscului global al contractului, în vederea determinării tratamentului contabil 
și a includerii sau neincluderii în bugetele publice. În ambele cazuri, criteriul 
principal este legat de identifi carea proprietarului economic al bunului ce 
face obiectul contractului, stabilit ca fi ind partea care suportă riscul bunului 
respectiv și benefi ciază de utilizarea sa1. O astfel de evaluare este mai simplă 
în cazul concesiunii și ceva mai complexă în cazul parteneriatului public-
privat, însă în esenţă analiza este comună.

Din această perspectivă care ia în considerare riscurile aferente 
întregului contract – nu numai etapei de operare – riscurile principale avute 
în vedere sunt riscul de construcţie (specifi c etapei construcţiei), riscul de 
cerere sau de piaţă și riscul de disponibilitate sau de ofertă, ultimele două 
riscuri fi ind specifi ce etapei de operare. Potrivit MGDD, în cazul în care atât 
riscul de construire, cât și cel puţin unul din elementele riscului de operare, 
fi e riscul de piaţă, fi e riscul de disponibilitate, sunt asumate de concesionar 
sau de partenerul privat, contractul va fi  clasifi cat off balancesheet și nu 
va fi  inclus în bugetele publice. În cazul în care această condiţie dublă nu 
este îndeplinită, contractul va fi clasificat on balancesheet, fiind inclus 
în totalitate în bugetele publice și asimilat, din perspectivă contabilă, 
contractelor ale căror riscuri sunt suportate integral din bugetele publice.

Se poate observa că în ciuda faptului că două operaţiuni de interpretare 
a contractului – stabilirea naturii juridice a contractului (concesiune sau 
achiziţie publică) și stabilirea riscului global al contractului – utilizează criterii 
relativ asemănătoare de evaluare a riscurilor contractului, rezultatele pot fi  
foarte diferite. Astfel, contractele de concesiune, în care riscul de operare 
aparţine concesionarului, pot fi  totuși califi cate on balancesheet și incluse 
integral în bugetele publice, întocmai ca un contract de achiziţii publice de 
care a fost deosebit prin aplicarea criteriului riscului de operare, atunci când 
riscul de construire nu este și el preluat de concesionar. În aceste condiţii, 
contractul va fi  o concesiune din perspectiva Directivei privind concesiunile 
și prin urmare va fi  atribuit în conformitate cu procedurile reglementate 
de normele naţionale de transpunere a directivei. În același timp însă, va 

din Preambul că „În același timp, ar trebui precizat că anumite aranjamente remunerate 
exclusiv de o autoritate contractantă sau de o entitate contractantă ar trebui să fi e considerate 
concesiuni dacă recuperarea investiţiilor și a costurilor suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde de cererea efectivă sau de disponibilitatea serviciului 
sau a activului”.

1 MGDD Cap. VI.3.1.6, par. 18, p. 302. Pentru o detaliere a aplicării acestor reguli, a se vedea 
studiul EPEC Risk Distribution and Balance Sheet Treatment. Practical Guide, second edition, 
November 2014, http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_risk_distribution_and_
balance_sheet_treatment_2nd_edition_en.pdf (consultat la 14 noiembrie 2015).
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fi  califi cat din punctul de vedere al normelor contabile europene ca fi ind 
inclus în bugetele publice1.

Elementul care stă la baza acestei divergenţe este în mod vădit riscul 
de construire. Potrivit MGDD2, riscul de construire include elemente 
exterioare contractului și voinţei părţilor care pot afecta respectarea 
termenului de fi nalizare a lucrărilor (moment după care începe etapa de 
operare a contractului), respectarea specifi caţiilor tehnice ale construcţiei, 
inclusiv riscuri de mediu și încadrarea în costul convenit prin contract3. 
De asemenea, se asimilează riscului de construire și riscul de fi nanţare4, 
asumarea de către partenerul public a unei părţi semnifi cative din fi nanţarea 
construcţiei fi e direct, fi e indirect prin intermediul garanţiilor, având ca efect 
asumarea riscului construcţiei de către acesta.

În ceea ce privește riscul de disponibilitate, MGDD stabilește o relaţie 
directă între indicatorii de performanţă stabiliţi prin contract pentru 
operarea lucrării sau serviciului și posibilitatea partenerului public de a 
sancţiona de o manieră efectivă neasigurarea de către operator a acestor 
standarde5. Această neatingere a indicatorilor de performanţă poate fi  
refl ectată fi e prin indisponibilitatea totală sau parţială a serviciului sau 
bunului, fi e prin reducerea cererii utilizatorilor pentru serviciul respectiv, 
fi e prin nemulţumirea utilizatorilor faţă de serviciul asigurat de operator6. 
Forţa majoră poate fi  un motiv de exonerare a operatorului de suportarea 
consecinţelor acestui risc, dar numai pentru situaţii precis identifi cate7 
în contract. În cadrul acestui mecanism de penalizare a nerespectării 

1 Legiuitorul român a încercat să evite o astfel de situaţie în ceea ce privește contractele 
de parteneriat public-privat, introducând o prevedere în Legea nr. 178 din 2010 privind 
parteneriatul public-privat, art. 384, potrivit căreia nu contractele de parteneriat public-privat 
ce ar fi  clasifi cate on balancesheet sunt lovite de nulitate absolută. O analiză a acestui 
articol în S. Gherghina, Consideraţii privind implicarea fondurilor publice în proiectele de 
parteneriat public-privat conform noii reglementări” Dreptul, nr. 3 din 2012. O prevedere 
interzicând realizarea unui PPP on balancesheet este de asemenea inclusă în art. 21 alin. (2) 
din Legea parteneriatului public-privat adoptată în 2014, dar în legătură cu care Curtea 
Constituţională, prin decizia nr. 390 din 2014, a declarat neconstituţional un articol referitor 
la modifi carea unilaterală a contractului (art. 38) http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.
proiect?idp=13726 (consultat la 17 noiembrie 2015).

2 MGDD Cap. VI.4.1, p. 309.
3 Pentru o detaliere a analizei riscului de construcţie, MGDD cap. VI.4.4.2, par. 79-81, 

p. 320-321. De asemenea, Risk Distribution ...., op. cit., p. 22-24. 
4 MGDD Cap. VI.3.1.6, par. 23, p. 302-303, cap. VI.4.3.5 par. 59, p. 318, cap. VI.4.3.6, 

p. 318-319.
5 MGDD Cap. VI.4.4.2, par. 82-84, p. 321-322.
6 MGDD Cap. VI.4.4.2 par. 82, p. 321.
7 Ibidem.
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indicatorilor de performanţă obligaţiile de plată către operator asumate de 
partenerul public trebuie să fi e condiţionate de atingerea acestor indicatori 
iar valoarea plăţilor trebuie să fi e redusă semnifi cativ în cazul nerespectării 
lor. Pentru ca mecanismul de penalizare a partenerului privat să refl ecte 
preluarea efectivă de către acesta a riscului de disponibilitate, aplicarea 
penalităţilor trebuie să fi e automată și să afecteze în mod semnifi cativ 
profi tul operatorului, fi ind departe de a fi  o penalitate simbolică, limitată 
prin prevederi contractuale1.

Chiar dacă aceste reguli de determinare și evaluare a riscurilor 
contractului sunt aplicabile în scopul determinării tratamentului statistic 
și contabil al obligaţiilor asumate de sectorul public prin astfel de contracte, 
ele nu pot fi  ignorate atunci când scopul evaluării riscurilor este stabilirea 
naturii juridice a contractului. Dacă atât identificarea contractului 
de concesiune, cât și stabilirea tratamentului contabil al obligaţiilor 
asumate prin contract presupun o analiză întemeiată pe analiza riscurilor 
contractului2, această analiză nu va fi  diferită în funcţie de scopul pentru care 
este realizată. Oricum, întinderea analizei este diferită: pentru califi carea 
contractului drept concesiune este sufi cientă analiza riscului de operare, în 
timp ce pentru stabilirea tratamentului contabil este necesară evaluarea 
riscurilor pe întreaga durată a contractului, deci și a riscului de construire 
pe lângă riscul de operare. De aici, posibila diferenţă ce poate rezulta din 
analiza riscurilor: un contract poate fi  o concesiune din punctul de vedere al 
Directivei privind concesiunile, deci din perspectiva procedurilor de atribuire, 
dar poate fi  califi cat on-balancesheet din perspectivă contabilă.

Apare însă cu evidenţă faptul că fiecare dintre cele două etape ale 
contractului de concesiune sau de parteneriat public-privat – etapa de 
construire și etapa de operare – presupune riscuri distincte. În aceste 
condiţii, evaluarea riscului de operare nu poate include elemente ale riscului 
de construire.

Din această perspectivă, alegerea redactorilor proiectului de a include 
în mod explicit în structura riscului de disponibilitate și riscul de construire 
apare ca nejustificată. Mai mult, această regulă poate conduce la o 
distorsionare a evaluării riscului de operare. Întrucât de cele mai multe ori 
concesionarul își asumă fi nanţarea și riscurile construirii bunului, potenţiala 

1 MGDD Cap. VI.4.4.2, par. 83-84, p. 321-322. Pentru o detaliere a analizei riscului de 
disponibilitate: Risk Distribution ..., op. cit., p. 25-26.

2 Pentru o analiză realizată cu ocazia modifi cării contractului de concesiune, a se vedea 
și New Eurostat rules on contracts that fund the major part of availability payments using tolls 
collected by or on behalf of the government. The case of the SCUT motorway contracts in Portugal, 
http://www.eib.org/epec/resources/estat-portugal.pdf (consultat la 23 noiembrie 2015).
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includere a acestui risc în structura riscului de disponibilitate ar însemna 
că de cele mai multe ori evaluarea ar avea ca rezultat asumarea acestui 
din urmă risc de către concesionar. Contractul ar putea fi  astfel califi cat 
ca o concesiune, deși concesionarul nu și-ar asuma o parte semnifi cativă a 
riscului de disponibilitate propriu-zis sau a riscului de cerere sau a ambelor 
riscuri. În acest mod extinderea nejustifi cată a structurii riscului de ofertă 
(disponibilitate) ar putea avea ca efect o nerespectare a prevederilor 
Directivei privind concesiunile și a jurisprudenţei CJUE care califică o 
concesiune din perspectiva asumării riscului de operare de către concesionar.
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Mai este astăzi naţionalizarea o modalitate (licită) 
de dobândire a dreptului de proprietate publică?

(O temă riscantă, pentru care unii ar putea să-mi reproşeze că sunt nostalgic)

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA
Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Drept

„Misiunea Legii este (…) să impună respectul Proprietăţii.
Nu Proprietatea este convenţională, ci Legea”

(Frédéric Bastiat)

I. Contextul ideologic

Într-o monografi e dedicată crizei fi nanciare contemporane, un laureat 
al Premiului Nobel pentru economie se întreba – şi nu retoric! – care ar 
trebui să fie rolul statelor în economia globală a secolului douăzeci şi 
unu1. Întrebarea era formulată în condiţiile în care autorul ei – cetăţean 
american – observa că organizarea economică de tip capitalist trece – din 
nou2 – printr-o puternică criză care, spre deosebire de cele precedente, 
este consistent mai profundă şi are cauze infinit mai complexe. Din 
noianul acesta de cauze, se pare că una a jucat un rol major în declanşarea, 
propagarea şi întreţinerea episodului de criză, din care economia mondială 
pare să nu-şi mai revină: pasivitatea statelor faţă de tot ceea ce se întâmplă în 
economie; o pasivitate cultivată încă din anii '80 ai secolului trecut. Practic, 
din ultimele decenii ale secolului XX şi până spre fi nele primei decade a 
secolului XXI, economişti vocali au militat pentru un rol din ce în ce mai 
scăzut al statului în economiile naţionale, marcaţi fi ind cel mai probabil 
de fi lozofi a lui R. Nozick – cel care, încă din 1974, afi rma că „nici un stat 
cu atribuţii mai extinse decât acelea ale statului minimal nu poate să fi e 
justifi cat”3. Devenit celebru, modul lui R. Nozick de a vedea lucrurile se baza 
pe o (pre)judecată, şi anume aceea că numai statul minimal este capabil 
să respecte drepturile şi libertăţile resortisanţilor săi, neavând la îndemână 

1 J.E. Stiglitz, În cădere liberă. America, piaţa liberă şi prăbuşirea economiei mondiale, 
Ed. Publica, 2010, p. 319.

2 În privinţa evoluţiei istorice a crizelor economice, recomand cu căldură cartea autorilor 
C.M. Reinhart şi K. Rogoff, „De data asta e altfel. Opt secole de sminteală fi nanciară”, apărută şi 
în România, la Ed. Publica, Bucureşti, 2012.

3 R. Nozick, Anarhie, stat şi utopie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 355.
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mijloacele de a interveni des, nemotivat şi, prin aceasta, supărător în 
viaţa lor privată. Şi pentru că îi lipsesc mijloacele, un astfel de stat pierde, 
la un moment dat, reflexul de a reglementa, supraveghea, controla şi, 
eventual, sancţiona, astfel că – practic – societatea va evolua sub un 
minim control sau în condiţiile unei supravegheri etatice anemiate. Pentru 
adepţii acestui tip de organizare socială – căruia i s-a spus „libertarian” – 
activismul guvernamental1 în economie reprezintă răul absolut, pentru că 
el constrânge excesiv libera circulaţie a bunurilor şi a serviciilor, stânjeneşte 
competitivitatea întreprinderilor şi anihilează aşa numitul „Animal Spirits”, 
respectiv acea încredere „care împinge consumatorul la cheltuieli şi omul 
de afaceri la învestiţii”2.

Mult înaintea lui Nozik, un alt gânditor de factură liberală – francezul 
Fr. Bastiat – critica cu fermitate ideea intervenţiei statului în economie, 
plecând de la o întrebare relativ simplă: Din punct de vedere cronologic, ce 
anume a apărut mai întâi, Proprietatea sau Legea? Pentru acest important 
exponent al şcolii economice pariziene din prima jumătate a secolului 
al XIX-lea era evident faptul că, în mod natural, Proprietatea precede Legea 
şi că o schimbare a acestei fi reşti succesiuni nu putea fi  acceptată decât de 
cei care cred în valorile utopice ale socialismului sau ale comunismului. 
Numai pentru aceştia din urmă şi, evident, numai în mod cu totul eronat 
de a vedea lucrurile, „Proprietatea îşi datorează existenţa Legii”3. O atare 
optică nu putea duce decât la o concluzie terifi antă pentru orice liberal, şi 
anume aceea că, în condiţiile în care „legea creează dreptul de proprietate”4, 
„legislatorul dispune ca un stăpân absolut de muncitori şi de roadele 
muncii lor”5. În orice caz, a recunoaşte legiuitorului posibilitatea de a crea 
prin Lege – instituţional, deci – Proprietatea, îi expune pe oameni toanelor 
acestui legiuitor: „dacă are dorinţe sinistre, [legiuitorul] se va servi de lege 
pentru a îmbogăţi pe unii pe cheltuiala tuturor. Dacă ascultă de sentimente 
fi lantropice, va dori să egalizeze bunăstarea, şi, (…), se va gândi să stipuleze 
în favoarea fi ecăruia o participare egală şi uniformă la produsele create”6. 

1 J.E. Stiglitz, op. cit., p. 323. 
2 A se vedea C. Nicolae, Cuvânt înainte la lucrarea lui G. A. Akerlof şi R. J. Shiller, „Spirite 

animale. Despre felul în care psihologia umană infl uenţează economia şi ce înseamnă asta 
pentru capitalismul global”, Ed. Publica, Bucureşti, 2010, p. 8. Studiul, purtând titlul „Pieţe în 
pragul unei crize de nervi” a apărut şi revista Bussines Magazin din aprilie 2010.

3 Fr. Bastiat, Proprietate şi lege, în „Statul. Ce se vede şi ce nu se vede şi alte eseuri”, 
Institutul European, Bucureşti, 2011, p. 84.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Idem, p. 85.
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Pentru Bastiat, ideea – pe care el o atribuie vechiului drept roman şi pe care 
o împărtăşesc şi juriştii moderni – potrivit căreia Legea precede Proprietatea 
este aberantă şi, în egală măsură, periculoasă. Proprietatea – văzută în 
forma unei noţiuni economice şi nu în cea a unei categorii juridice – există, 
în mod natural, înainte de Lege. Acest punct de vedere se sprijinea pe acel 
principiu economic potrivit căruia dreptul de proprietate derivă din muncă 
şi nu din lege, iar „legea nu are altă misiune decât să impună respectarea 
proprietăţii oriunde există ea, oriunde se formează ea, în orice fel a creat-o 
cel care a muncit, izolat sau în asociere cu alte persoane, cu condiţia să 
fi  respectat dreptul celuilalt”1. Este, deci, evident pentru oricine faptul că 
Bastiat atribuie proprietăţii o sorginte profund morală (munca), admiţând 
că această muncă poate duce la naşterea proprietăţii indiferent dacă ea este 
prestată/depusă într-o manieră solitară sau organizat (împreună cu alţii), 
în cadrul unei întreprinderi. Economistul francez împinge însă lucrurile şi 
mai departe. El ajunge la concluzia că „dreptul de proprietate este un fapt 
providenţial, anterior oricărei legislaţii umane şi pe care legislaţia are ca scop 
să îl facă respectat”2. Prin urmare, în viziunea acestui liberal, Legea nu naşte 
Proprietatea, ci are doar rolul de a o proteja şi, la nevoie, garanta. Iar dacă 
rolul Legii se limitează la aceasta, destinatarul ei – particularul – poate sta 
liniştit, concentrându-se la afacerile sale şi la profi tul de care este interesat. 
Abordările de tip socialist sau comunist, în virtutea cărora statul, prin Lege, 
creează şi disciplinează Proprietatea sunt periculoase şi contraproductive, fi e 
şi numai pentru că ele permit statului să intervină asupra regimului general 
al proprietăţii, nivelând averile particularilor şi crescând „partea unora pe 
cheltuiala altora”3. Consecvent acestor raţionamente, Bastiat se manifestă 
ca fervent opozant al intervenţiei statului în economie, întrucât, prin lege, 
statul poate „lua (…) unora pentru a da altora”, ceea ce contravine modului 
de a gândi specifi c unui autentic liberal.

Un alt fervent opozant al intervenţiei statului în economie a fost 
şi Friedrich A. Hayek. Acesta considera că „avem motive întemeiate să 
considerăm suspectă orice preocupare a guvernului faţă de problemele 
economice şi să privim cu rezerve participarea sa activă în acest domeniu”4. 
Această credinţă se baza pe împrejurarea că „marea majoritate a 
măsurilor guvernamentale [iniţiate în sfera vieţii economice] sunt, de fapt, 

1 Fr. Bastiat, op. cit., p. 89.
2 Idem, p. 90.
3 Idem, p. 91.
4 Fr.A. Hayek, Constituţia libertăţii, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 238.
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inoportune”1, fi e pentru că nu au prea mari şanse de succes, fi e pentru că, în 
cazul lor, „costurile vor depăşi benefi ciile”2. Pe scurt, iniţiativa economică a 
Statului este sortită eşecului pentru că el – Statul – nu e (direct) interesat 
nici de profi tul şi nici de randamentul afacerii iniţiate, fi ind mai degrabă 
preocupat de folosul social al unui astfel de demers. Numai că până şi 
acest ilustru exponent al libertarianismului a observat faptul că ideea 
intervenţiei Statului în economie nu poate fi , de plano, respinsă. Dacă o 
atare intervenţie este compatibilă cu statul de drept, respectiv cu modul 
în care se organizează şi funcţionează o societate liberă3, ea nu poate fi , în 
principiu, repudiată. Şi aceasta întrucât dezirabilitatea4 intervenţiei statale în 
economie nu reprezintă doar „o chestiune de principiu, ci este întotdeauna 
o chestiune de oportunitate”5.

Hayek insistă asupra relaţiei ce se impune a fi  statornicită între ideea 
de intervenţie a statului în economie, stat de drept şi societate liberă. 
Premisa majoră de la care pleacă Hayek este aceea că statul trebuie „să 
aibă monopol doar asupra coerciţiei”6 şi că, „în toate celelalte privinţe”7, 
el – statul – trebuie „să acţioneze de pe poziţii egale cu ceilalţi”8. Până la 
urmă, la ce trebuie să se reducă intervenţia statului în jocul economic? 
Profesorul austriac socoteşte că la un singur lucru, şi anume acela de a 
furniza resortisanţilor săi „un cadru favorabil pentru deciziile individuale”9. 
Acest cadru este populat de norme (juridice, desigur), instituţii, mecanisme 
şi chiar servicii publice. Dar nu orice fel de servicii publice, ci doar acelea pe 
care Statul le organizează în virtutea prerogativelor de tip regalian cu care 
el este, în mod natural, învestit. Ar fi  vorba despre acele servicii publice 
a căror constituire permite Statului să reglementeze (să normeze), să 
autorizeze, să legitimeze, să supravegheze, să controleze şi, la nevoie, chiar 
să sancţioneze. La acestea s-ar adăuga acele servicii publice „care sunt în 
mod evident necesare, dar care nu pot fi  furnizate prin mecanismul pieţei, 
deoarece ar fi  imposibil sau difi cil să-i taxezi pe benefi ciarii lor”10. Ar intra 
în această categorie de la serviciile sanitare la o multitudine de servicii ori 

1 Fr.A. Hayek, op. cit.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Idem, p. 239.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Idem, p. 240.
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facilităţi oferite de municipalităţi, trecând, desigur, prin acele servicii care 
implică interesul Statului de a conserva secretul operaţiunilor de înzestrare 
şi pregătire a armatei1. Mai toate celelalte servicii ar trebui lăsate, potrivit 
opticii lui Hayek, pe seama operatorilor economici privaţi şi, respectiv, 
pe seama pieţei (competiţiei) libere. Iar dacă, totuşi, Statul înţelege să 
se implice şi în organizarea, respectiv gestiunea unor alte servicii – altele 
decât cele absolut necesare exerciţiului prerogativelor sale de tip regalian 
(în privinţa cărora se bucură de monopol) sau pe care Statul şi le asumă 
din raţiuni sociale ori de securitate naţională – o poate face numai „de pe 
aceleaşi poziţii ca şi cetăţenii”2 pe care îi guvernează.

Opoziţia lui Hayek faţă de întreprinderile publice vine din teama pe care 
acesta o împărtăşeşte ca nu cumva, prin astfel de structuri, Statul să ajungă 
în situaţia de gestiona monopoluri nejustifi cate. Pentru acest economist 
prezenţa nejustifi cată a întreprinderilor publice în siajul jocului economic 
pune într-un real pericol însăşi libertatea, căreia îi subsumează îndeosebi 
libertatea de a învesti (sau de a întreprinde), dar şi dreptul de a intra şi de a 
te manifesta pe o piaţă concurenţială.

Dar pentru Hayek există şi un alt major motiv pentru care intervenţia 
Statului în economie trebuie drastic limitată. Acest motiv ţine de 
împrejurarea că Statul se manifestă în sfera realităţilor economice ale 
unei societăţi date nu numai în calitatea sa de antreprenor (investitor), ci, 
mai ales, în calitatea sa de regulator şi, respectiv, de autor al unor decizii 
individuale. Prin acestea din urmă, într-o manieră care – potrivit lui Hayek 
– nu poate fi  decât discreţionară, Statul va decide „cine va avea dreptul 
să ofere diverse servicii sau mărfuri, la ce preţuri şi în ce cantităţi”3. În 
prezenţa acestor premise, este evident faptul că Statul ajunge în situaţia 
de a controla „accesul la diverse meserii şi ocupaţii”4, termenii vânzărilor, 
precum şi „cantităţile ce urmează a fi  produse sau vândute”5. De aici, şi până 
la controlul preţurilor de către Stat, prin autorităţi publice anume abilitate 
în acest scop, nu mai rămâne decât un pas. Or, Hayek credea cu fermitate 
în faptul că într-un sistem economic liber, trebuie exclus controlul Statului 
„asupra preţurilor şi cantităţilor”6, fi e şi numai pentru că un astfel de control 
nu poate fi  exercitat prin reguli cu caracter general (respectiv, prin acte 

1 În acelaşi sens, a se vedea Fr.A. Hayek, op. cit., p. 240.
2 Fr.A. Hayek, op. cit., p. 240.
3 Idem, p. 243.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Idem, p. 244.



213

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

normative), ci doar prin decizii particulare ce nu pot avea decât caracter 
discreţionar1. El afirmă cu claritate următoarele: „A conferi asemenea 
puteri autorităţii înseamnă, practic, a o înzestra cu puterea arbitrară de a 
determina ce trebuie produs, de către cine şi pentru cine (s.n.)”2.

Raportat la cele mai sus notate, rămâne deschisă următoarea întrebare: 
Care ar trebui să fi e, totuşi, în viziunea lui Hayek, rolul Statului în economie? 
În primul rând, de regulator, respectiv de reglementator al pieţei. El – Statul 
– este îndreptăţit să intervină în economia reală numai pe calea unor reguli 
generale, pentru că numai recurgând la astfel de reguli, nu şi la deciziile cu 
caracter individual, coerciţia etatică este minimă3 şi, până la urmă, justă. 
Prin asemenea reguli cu caracter general Statul este obligat să creeze cadrul 
instituţional necesar prevenirii violenţei sociale, dar şi a fraudei, protecţiei 
proprietăţii şi, nu în ultimul rând, recunoaşterii dreptului egal al „indivizilor 
de a produce mărfuri în cantităţile pe care le doresc şi de a vinde la preţurile 
pe care le aleg”4.

În pofi da celor mai sus reţinute, chiar şi libertarianul Hayek este nevoit 
să recunoască faptul că mai vechile formule şi atitudini de tipul laissez faire – 
laissez passer, care postulau principiul neintervenţiei (absolute a) Statului în 
jocul economic, nu mai pot fi  acceptate fără rezerve. Există raţiuni dintre cele 
mai convingătoare pentru care, în anumite condiţii şi ca măsură de ultimă 
instanţă, Statul nu numai că poate, dar şi trebuie să intervină în economie. 
Mijloacele legitime ale acestei intervenţii sunt foarte diferite, ele putând 
îmbrăca inclusiv forma înfi inţării unor întreprinderi publice, a căror gestiune 
Statul şi-o poate el însuşi asuma (ipoteză în care acţionează prin autorităţile 
sale publice), ori o poate delega unor operatori privaţi (recurgând, în acest 
scop, la procedee mai mult sau mai puţin transparente şi, implicit, mai mult 
sau mai puţin competiţionale). Anvergura intervenţiei sale este o cu totul 
altă poveste şi ea face diferenţa între economia specifi că unui stat de drept 
şi economia unui stat totalitar. Pentru că această intervenţie poate foarte 
uşor degenera în dirijism (mai periculos decât planifi carea economică însăşi), 
fenomen cunoscut – deloc paradoxal – atât în statele socialiste (satelite 
ale fostei Uniuni Sovietice), cât şi în statele fasciste apărute în Europa în 
preajma celui de-al Doilea Război Mondial (precum Germania lui Hitler sau 
Italia lui Mussolini). Atât în cele dintâi, cât şi în cele din urmă au funcţionat 

1 În acelaşi sens, a se vedea Fr. A. Hayek, op. cit., p. 244.
2 Fr.A. Hayek, op. cit., p. 244.
3 Similar, a se vedea Fr.A. Hayek, op. cit., p. 245.
4 Fr.A. Hayek, op. cit., p. 245.
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economii de comandă1, în care centralizarea şi planifi carea economică erau 
coordonate defi nitorii şi în ambientul cărora statul de drept nu avea nicio 
şansă de supravieţuire.

Seducătoare pentru susţinătorii libertăţii individuale absolute, tezele 
mai sus enunţate s-au dovedit maligne pentru numeroase economii 
naţionale, împrejurare constatată ca atare de reputaţi economişti. Excesul 
de libertate în economie – exces transpus în absenţa oricărei prezenţe 
(antreprenoriale, dar şi normative) a Statului pe pieţele financiare, de 
produse, de servicii sau de muncă – a condus la apariţia unor fenomene 
îngrijorătoare: monopoluri private de nimic justificate2, externalizarea 
serviciilor publice3, urmată (aproape fi resc) de scumpirea accesului la astfel 
de servicii, pierderea de către state a controlului asupra resurselor naturale, 
falimentul unor mari întreprinderi private, scăderea drastică a venitului lunar 
(sau anual) al lucrătorilor, şomaj, preţuri ridicate ş.a.m.d. Or, toate acestea 
nu sunt altceva decât semnele unei crize social-economice evidente. În 
aceste condiţii, pe drept cuvânt, doctrina economică a început să vorbească 
(din ce în ce mai răspicat în ultimul deceniu) despre ce ar trebui să facă 
Statele pentru a-şi salva economiile nereglementate şi dacă nu cumva ar 
trebui să intervină în jocul economic pentru a salva anumite întreprinderi, 
în şi de interes general. Pe acest teren al întrebărilor şi al efervescenţei 
confruntărilor între economiştii care susţineau necesitatea intervenţiei 
Statului în economie şi cei care i se împotriveau (cu mai multă sau cu mai 
puţină îndârjire) a apărut ideea că, în funcţie de situaţia în care se găseşte 
economia fi ecărui Stat la un moment dat, intervenţia autorităţii publice 
în piaţa de produse şi servicii diferă, atât sub aspectul fermităţii ei, cât şi, 
implicit, din perspectiva instrumentelor la care autoritatea publică poate 
recurge pentru a-şi manifesta şi, respectiv, materializa intervenţia.

Gradual, aceste instrumente ar putea fi  următoarele:
a)  adoptarea de către Stat, în privinţa mediului economic, inclusiv în 

privinţa întreprinderilor, a unor reglementări puţine, suple şi prin 
care sunt formalizate doar la nivel principial reguli de dezvoltare şi 
de evoluţie economică;

b)  confecţionarea şi impunerea pentru operatorii economici, dar şi 
pentru consumatori a unor reguli numeroase, cu caracter imperativ, 
la a căror încălcare Statul să reacţioneze punitiv;

1 Fr.A. Hayek, op. cit., p. 248.
2 J.E. Stiglitz, op. cit., p. 326.
3 Respectiv trecerea lor din gestiunea administraţiei publice în cea a întreprinzătorilor privaţi.
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c)  asocierea statului la întreprinderi private, prin mecanisme precum 
concesionarea resurselor naturale, construcţia unor parteneriate de 
tip public-privat, delegarea gestiunii unor servicii publice cu caracter 
industrial şi/sau comercial unor întreprinderi private, atribuirea unor 
contracte administrative (publice) către întreprinderi private afl ate 
în difi cultate, dar care – prin dimensiunea şi specifi cul activităţii lor 
– sunt întreprinderi strategice pentru economia naţională;

d)  acordarea unor ajutoare de stat întreprinderilor private afl ate în 
difi cultate;

e)  planifi carea economică:
f)  naţionalizarea întreprinderilor private (sau cel puţin a unora dintre ele).
Primele cinci mijloace de intervenţie economică a Statului nu fac 

obiectul eseului de faţă. Scopul acestui eseu este numai acela de a lămuri 
dacă şi în ce condiţii naţionalizarea mai poate fi  astăzi utilizată ca mijloc de 
intervenţie a autorităţii publice în economie şi, mai ales, ca modalitate de 
dobândire a proprietăţii publice, raportat la realitatea juridico-normativă 
contemporană, pentru care proprietatea privată este inviolabilă, iar trecerea 
silită/autoritară a unor bunuri din proprietate privată în proprietate publică 
este şi trebuie să fi e o situaţie de excepţie. Din punctul nostru de vedere, 
atât la cea dintâi, cât şi la cea de-a doua problemă răspunsul este unul 
afi rmativ. Da, credem cu tărie că, şi în prezent, în ambientul normativ ultra-
protectiv, de care se bucură proprietatea privată, naţionalizarea reprezintă 
un instrument viabil de intervenţie a Statului în economie şi, totodată, o 
modalitate posibilă de dobândire a unui drept de proprietate publică.

II. Percepţia social-economică a naţionalizării

O instituţie revolută. Desigur, scopul asumat al lucrării de faţă nu este unul 
uşor de atins, fi e şi numai pentru că el implică două categorii de obstacole, 
ce se impun a fi  depăşite. Întâi de toate, o mentalitate cvasi-generală, 
care se sprijină pe o „încărcătură emoţională”1 ostilă ideii de naţionalizare, 
pe care o ataşează, din reflex şi necugetat, comunismului bolşevic. La 
aceasta se adaugă o altă prejudecată, şi anume aceea că tot ceea ce este 
administrat de Stat, prin agenţii săi, este sau ajunge să devină, la un moment 
dat, inefi cient şi păgubos. În al doilea rând, nici legislaţia nu ne este foarte 
prietenoasă. Deşi nu interzice în mod expres naţionalizarea, Constituţia 
României, spre deosebire de cea franceză, o menţionează periferial, fără 

1 J. E. Stiglitz, op. cit., p. 321.
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a stabili, în mod expres, dacă şi în ce condiţii statul ar putea recurge la 
ea. Mai mult decât atât, nici art. 863 din noul Cod civil al României nu o 
menţionează, explicit, între cazurile de dobândire a dreptului de proprietate 
publică. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, Legea noastră fundamentală 
stabileşte, sub dispoziţiile art. 135 alin. (1), faptul că „Economia României 
este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă”.

Primul set de obstacole care se ridică în faţa acceptării raţionale a 
legitimităţii naţionalizării – ce sunt determinate şi, respectiv, întreţinute, din 
punctul nostru de vedere, de manipularea psiho-socială a colectivităţilor – 
a fost surmontat de reputaţi economişti. Între aceştia, s-a remarcat şi 
J. E. Stiglitz, cel care a observat cu acurateţe faptul că există întreprinderi 
efi ciente şi întreprinderi inefi ciente „atât în sectorul public, cât şi în cel 
privat”1 şi că principala diferenţă între cele dintâi şi cele din urmă este 
reprezentată de faptul că proprietarii unei întreprinderi publice sunt 
„cetăţenii ţării reprezentaţi printr-o varietate de organisme publice”2, în timp 
ce proprietarii întreprinderilor private sunt cei care deţin capitalul social 
al respectivelor întreprinderi (şi care pot fi  unul, foarte puţini, puţini, mulţi 
şi chiar foarte mulţi). Atât în cazul întreprinderilor publice, cât şi în cel al 
întreprinderilor private există o majoră şi comună problemă, ce decurge din 
fractura apărută între proprietatea asupra întreprinderii şi puterea de control 
exercitată asupra acesteia: „cei care iau deciziile nici nu suportă costurile 
propriilor greşeli, nici nu culeg roadele propriilor succese”3. Ca lucrurile 
să fie foarte clare, Stiglitz preciza: „Marile combinate siderurgice aflate 
în proprietatea statului sud-coreean şi a celui taiwanez erau mai efi ciente 
decât oţelăriile private din Statele Unite. Unul din sectoarele în care Statele 
Unite continuă să fi e pe primul loc este învăţământul superior, şi (…) toate 
universităţile americane de primă mână sunt fie de stat, fie organizate ca 
instituţii non-profi t”4.

Al doilea set de obstacole – cele mai degrabă juridice – poate fi  depăşit în 
situaţia în care reuşim să legăm instituţia naţionalizării de contextul în care 
îşi fac apariţia întreprinderile publice în peisajul instituţional al unui stat5, 
dar mai ales de relativitatea caracterului inviolabil al proprietăţii private şi, 

1 J. E. Stiglitz, op. cit, p. 323.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Fenomen care este unul foarte complex şi comportă analize de factură istorică, 

sociologică, economică, politologică şi, nu în ultimul rând, juridică, pe care le vom face într-un 
alt eseu.
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respectiv, de gradul de suportabilitate al acestui drept fundamental în faţa 
presiunii exercitate asupra lui de acei factori care pot determina restrângeri 
ale exerciţiului său de către subiecţii titulari.

III. Câteva repere din istoria naţionalizărilor

Relativ difi cil de stabilit din perspectivă cronologic-istorică, momentul 
de la care se poate vorbi despre prezenţa unor întreprinderi publice în 
economiile naţionale trebuie legat de cel al schimbării rolului Statului 
în societăţile moderne. În zorii epocii moderne, pe care o asimilăm cu 
cea a capitalismului clasic, statele aveau încă un rol moderat în cadrul 
societăţilor pe care le gestionau. Acest rol se rezuma, cu precădere, la cel 
de reglementator (regulator) şi, la nevoie, de sancţionator al celor care, 
de bună voie, nu se supuneau prescripţiilor sale normative ori deciziilor 
sale individuale. Este perioada Statului-poliţai, o epocă în care rolul social 
al Statului era unul minimal, iar cel economic, redus la câteva investiţii 
strategice (în infrastructură, edifi cii publice, capacităţi de apărare şi de 
menţinere a suveranităţii). Ulterior, chiar în condiţiile istorice ale unui 
avânt economic ce nu poate fi  de nimeni negat, statele au simţit nevoia 
de a-şi ameliora prezenţa în societate şi de a se implica în viaţa economică 
a comunităţilor umane de care erau, în mod natural, responsabile. Îşi face 
astfel apariţia categoria Statului-providenţă, pentru care devine din ce în ce 
mai importantă implicarea socială, dar şi economică a Statului, în scopul 
satisfacerii unor nevoi colective din ce în ce mai numeroase şi din ce în ce 
mai exigente. Numai că Statul-providenţă nu putea rezista în absenţa unor 
abordări realiste din punct de vedere economic a nevoilor crescânde pe care 
le reclama societatea. În aceste condiţii, Statul a fost nevoit să înceapă să 
se comporte în spaţiul unei economii concurenţiale (de tip capitalist) la 
fel ca orice alt actor al pieţei, devenind, în perimetrul propriei suveranităţi, 
un competitor, respectiv un investitor egal cu ceilalţi operatori ai mediului 
de afaceri. Acest fenomen s-a acutizat mai ales după încheierea celui 
de-Al Doilea Război Mondial şi a fost potenţat de fenomenul naţionalizărilor, 
care se manifestă nu numai în estul comunist al Europei postbelice, ci şi în 
multe ţări din vestul acestui continent, îndeosebi în Franţa, Italia şi Marea 
Britanie. Numai că, politic vorbind, scopul naţionalizărilor care au avut loc 
– de-o parte şi de alta a Cortinei de Fier – a fost sensibil diferit.

Naţionalizările care s-au petrecut în Franţa postbelică s-au sprijinit pe 
conţinutul alineatului 9 al Preambulului Constituţiei republicane a celei 
de-a patra Republici, din anul 1946. Potrivit acestui text, „toate bunurile 
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[şi] toate întreprinderile a căror exploatare are sau au câştigat caracterele 
unui serviciu public naţional sau a unui monopol de fapt trebuie să devină 
proprietatea colectivităţii”. Prin urmare, în Franţa ideea de naţionalizare a 
fost intim legată de două noţiuni specifi ce dreptului public modern (născut 
după 1789), şi anume serviciul public şi monopolul. În orice caz, în esenţă, 
această operaţiune a naţionalizării presupune şi implică „un transfer de 
proprietate asupra unui bun sau asupra unei întreprinderi din sectorul privat 
în sectorul public”1; un atare transfer conduce nu numai la o schimbare a 
titularului dreptului de proprietate, ci şi la o modifi care a „regimului juridic 
aplicabil gestiunii întreprinderii sau bunului care face obiectul unui astfel de 
transfer”2. O atare defi niţie evocă, într-o manieră ilustrativă, accepţiunea 
juridică a noţiunii de „naţionalizare”. Pe de altă parte însă, aceeaşi categorie 
– „naţionalizarea” – are şi o culoare politică; concret, naţionalizarea nu 
se rezumă la un transfer de proprietate şi nici la o schimbare de titular, 
respectiv de regim juridic, ci determină, din punct de vedere politic, şi o 
sustragere a gestiunii întreprinderii de sub principiile capitalismului3 pur. 
Istoric, procesul de naţionalizare a fost favorizat în Franţa de trei categorii 
de factori: politici, economici şi tehnici4.

Însuşi conţinutul alineatului 9 al Preambulului Constituţiei franceze 
a anului 1946 are o proprie istorie. Se pare că el a fost inspirat de 
enciclica Quadragessimo Anno, din 19315, aparţinând Papei Pius al XI-lea6, 
document care, alături de enciclica Rerum Novarum al unui alt Suveran 
Pontif, Leon al XIII-lea7, a pus bazele unui (viitor) curent economic, numit 
distributism8. Pentru Pius al XI-lea, există anumite categorii de bunuri de 
importanţă majoră, rezervate colectivităţilor şi care nu pot fi  lăsate în mâna 

1 A se vedea, în acelaşi sens, J.-Ph. Colson, P. Idoux, Droit public économique, 6e éd., 
L.G.D.J., Paris, 2012, p. 157.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Idem, p. 337.
5 J.-Y. Chérot, Droit public économique, 2e éd., Ed. Economica, 2007, p. 35.
6 Suveran Pontif între 6 februarie 1922 şi 10 februarie 1939.
7 Care a ocupat Sfântul Scaun între 20 februarie 1878 şi 20 iulie 1903. 
8 Ai cărui corifei au fost, printre alţii, economistul australian Race Mathews (născut la 

27 martie 1935), dar şi gânditorul britanic G. K. Chesterton (29 mai 1874 – 14 iunie 1936). 
Potrivit curentului economic distributist, dreptul de proprietate privată este un drept 
fundamental, însă mijloacele de producţie ar trebui să fi e cât mai larg răspândite între membrii 
societăţii şi nu centralizate sub controlul statului (aşa cum se întâmplă în socialism) sau puse 
sub puterea câtorva persoane (ca în capitalism). Prin urmare, distributismul s-a opus, în egală 
măsură, socialismului (pe care îl considera nefi resc, lipsit de naturaleţe), cât şi capitalismului 
(căruia îi este caracteristică exploatarea ori monopolul privat iraţional).
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particularilor1, fără riscul de fi  periclitat interesul general. După încheierea 
Celui de-al Doilea Război Mondial, francezii au atribuit naţionalizării, în 
primul rând, valenţe punitive, recurgând la această modalitate de trecere a 
unor mase de bunuri din proprietate privată în proprietate publică cu titlu 
de sancţiune la adresa acelora care – în calitate de persoane fi zice, dar mai 
ales în calitate de deţinători ai unor întreprinderi – au colaborat şi, eventual, 
au susţinut regimul nazist de ocupaţie. În al doilea rând, naţionalizarea a 
fost văzută ca instrument prin care se putea asigura efectivitate funcţiei 
sociale a proprietăţii. Este adevărat faptul că promotorii acestei idei au fost 
socialiştii din Legislativul francez, care militau (în decorul unei percepţii 
publice extraordinare de care se bucura stânga politică din Hexagon) pentru 
„socializarea bunurilor şi a întreprinderilor”, respectiv pentru combaterea 
dominaţiei economice şi fi nanciare2 a unor grupuri de privilegiaţi. După 
cum lesne se poate observa, socialiştii francezi nu militau pentru o 
naţionalizare generalizată a bunurilor imobile (terenuri şi clădiri) şi care a 
putut fi  întâlnită la est de Cortina de Fier, în statele din „lagărul socialist”. 
Ceea ce s-a petrecut în statele care după încheierea Celui de-al Doilea 
Război Mondial au trecut la regimuri de democraţie populară reprezintă o 
naţionalizare dispusă, în exclusivitate din raţiuni ideologice şi într-o manieră 
cvasi-generalizată. În aceste state, naţionalizarea nu a avut altă raţiune 
decât aceea de a suprima capacitatea economică a individului şi de a-l plasa 
într-o relaţie de consistentă (dacă nu chiar totală) dependenţă de Stat. 
Vorbim, în această situaţie, despre o naţionalizare malignă, justifi cată doar 
politic. Stânga franceză va lega strâns ideea de naţionalizare de noţiunea 
de întreprindere pusă în situaţia de a gestiona, în regim de monopol (care 
putea fi  şi un monopol de fapt), o anumită activitate economică (ce putea 
avea importanţă strategică pentru statul francez) sau un anumit serviciu 
public (industrial şi/sau comercial)3. Mai mult decât atât, pentru decidentul 
politic al Franţei postbelice, naţionalizarea a reprezentat un instrument de 
intervenţie a Statului în economie. În acest caz, suntem în prezenţa unei 
naţionalizări benefi ce, a cărei cauză şi al cărui scop nu este în exclusivitate 
politic (ideologic), ci e determinat de o anumită opţiune economică, la care 
statul recurge la un moment dat pentru a salvgarda un interes general. 
Altfel spus, acest tip de naţionalizare, care nu poate fi  confundată cu cea 
practicată după primul război mondial în Rusia Sovietică şi, mai apoi, în 
statele „lagărului socialist”, constituit după cea de-a doua mare confl agraţie 

1 În acelaşi sens, a se vedea Enciclica Quadragessimo anno, apud J.-Y. Chérot, p. 35.
2 J.-Y. Chérot, op. cit., p. 35.
3 Idem, pp. 35-36.
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mondială, nu urmăreşte etatizarea economiei naţionale şi nici eliminarea 
de pe piaţa economică.

Prin perspectivă politică, fenomenul de naţionalizare a fost favorizat de 
consacrarea ideii de Naţiune, care s-a detaşat în mod categoric de ideea 
de Stat, odată cu adoptarea Declaraţiei Franceze a Drepturilor Omului şi 
Cetăţeanului din 26 august 1789. Într-adevăr, conform art. 3, fraza I din acest 
istoric document, „principiul oricărei suveranităţi rezidă în mod esenţial în 
Naţiune (s.n.)”. Prin urmare, suveranitatea aparţine naţiunii franceze şi este 
naţională; ea nu este ataşată statului şi nu este statală (etatică). De altfel, 
art. 17 din cuprinsul aceleiaşi Declaraţii anterior menţionată stabileşte faptul 
că „proprietatea, fi ind un drept inviolabil şi sacru, nimeni nu poate fi  privat 
de ea, dacă acest fapt nu este o necesitate publică (s.n.), legal constatată, 
cu condiţia unei juste şi prealabile indemnizaţii”. În acest decor normativ, 
se poate lene observa că, prin naţionalizare, bunuri (privite ut singuli) 
sau întreprinderi (care nu sunt altceva decât patrimonii ori universalităţi 
de bunuri) trec din proprietatea privată a unei persoane în proprietatea 
publică a naţiunii (văzută în forma unei colectivităţi ce exercită, direct sau 
prin autorităţi reprezentative, suveranitatea), nu în cea a statului; în atare 
condiţii, gestul naţionalizării nu mai pare un gest abuziv, rapace, ci unul 
nobil, util societăţii.

Sub aspect economic, naţionalizarea a fost posibilă graţie atingerii unui 
nivel rezonabil de dezvoltare economică1. Numai din momentul istoric 
de la care s-a putut vorbi despre industrializare şi capital industrial, a fost 
posibilă naţionalizarea. În perioada premergătoare industrializării, în epoca 
economiilor agrare, naţionalizarea ar fi  avut un impact cantitativ (valoric) 
şi calitativ (de impact economic) mult mai redus.

Din punct de vedere tehnic ( juridic), naţionalizarea a fost posibilă şi 
datorită unor factori precum apariţia unor mase organizate de lucrători2, 
care reclamau dreptul de a fi reprezentaţi în organele de gestiune ale 
întreprinderilor; grăitoare în acest sens ni se par prevederile pct. 8 din 
cuprinsul Preambulului Constituţiei franceze a anului 1946, dispoziţii 
care au următorul conţinut: „Orice lucrător [se bucură de dreptul] de a 
participa, prin reprezentanţii săi, la determinarea colectivă a condiţiilor 
de muncă şi, totodată, la gestiunea întreprinderii (s.n.)” [în care acesta îşi 
desfăşoară activitatea]. Acestei prime realităţi i s-a adăugat şi fenomenul 
de „concentrare economică şi fi nanciară”3, împrejurare care a făcut ca o 

1 În acelaşi sens, a se vedea J.-Ph. Colson, P. Idoux, op. cit., p. 337.
2 Ibidem.
3 Ibidem.



221

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

eventuală naţionalizare să determine trecerea în sectorul public a unor 
întregi grupuri industriale şi/sau fi nanciare1, astfel că Statul a ajuns să fi e 
din ce în ce mai atras de instituţia naţionalizării.

Motivele pentru care statele au recurs la procedeul naţionalizării (şi cazul 
Franţei se impune a fi  evocat, din nou, în acest context) pot fi , în egală 
măsură, multiple şi diverse. Spre pildă, naţionalizarea a servit ca instrument 
de contracarare a neo-liberalismului2 şi de evitare a fenomenului de 
„multinaţionalizare”3 a marilor întreprinderi private4; alteori, naţionalizarea 
reprezintă un mod de manifestare a suveranităţii (naţionale) asupra 
bogăţiilor (resurselor) naturale5; câteodată, aceeaşi naţionalizare a fost 
utilizată ca „pârghie economică pentru stat”6, respectiv ca un „test social”7 
pentru depăşirea unei perioade de criză economică; în sfârşit, naţionalizarea 
a intervenit sub forma unei sancţiuni la adresa comportamentului celor 
responsabili de gestiunea unei întreprinderi private8, aşa cum a fost cazul 
naţionalizării Societăţii Renault după încheierea celui de-Al Doilea Război 
Mondial, măsură ce a fost luată întrucât conducerea acestui operator 
economic s-a făcut vinovat de colaborare cu ocupantul german. Este însă 
onest să notăm în acest loc şi faptul că, în Franţa, măsura naţionalizării 
unor întreprinderi a fost luată, în deceniul nouă al secolului trecut, de 
către unul din guvernele socialiste, tutelate de François Mitterrand, fi ind 
legată de alte variabile ale viziunii economice a stângii franceze, precum 
planifi carea industriei şi creşterea rolului statului în economia naţională9. Dar 
nici un moment, nici măcar în Franţa profund ataşată în timpul Preşedintelui 
Mitterrand de stânga politică democratică, naţionalizarea unor întreprinderi 
nu a avut ca scop etatizarea economiei, ci trecerea sub control public a 
unor întreprinderi care, prin dimensiune şi obiect al activităţii, ocupau şi, 

1 În acelaşi sens, a se vedea J.-Ph. Colson, P. Idoux, op. cit., p. 337.
2 Un concept fi losofi co-social și politico-economic care se bazează, printre altele, pe 

liberalismul clasic și pe teoria neoclasică și care urmărește minimizarea infl uenţelor statului 
asupra evenimentelor economice. A se vedea, în acest sens, http://ro.wikipedia.org/wiki/
Neoliberalism. 

3 Ce ar consta în preluarea controlului asupra unei întreprinderi, pro rata, de către 
capitalul privat din mai multe state.

4 În acelaşi sens, a se vedea D. Linotte, R. Romi, Droit public économique, Ed. LexisNexis, 
Paris, 2012, p. 352.

5 Ibidem.
6 Idem, p. 353.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 M. Beaujour, J. Ehrmann, La France contemporaine, The Macmillan Company, New York, 

1965, p. 134.
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respectiv, jucau un rol major pe piaţa bunurilor produse sau al serviciilor 
prestate. Fie că astfel de întreprinderi private gestionau un monopol, 
strangulând practic concurenţa şi competitivitatea în zona de nişă pe care 
o ocupau, fi e că se confruntau cu difi cultăţi majore legate de productivitatea 
lor sau de bonitatea lor fi nanciară, ele – întreprinderile – au ajuns să fi e 
supuse naţionalizării pentru a nu ajunge în situaţia de a deveni sursa unor 
dezechilibre macro-economice care, odată ivite, ar fi  fost greu de gestionat 
şi, mai apoi, de depăşit.

Dar nu numai Franţa cunoaşte, în anii postbelici, practica naţionalizării 
unor întreprinderi. Marea Britanie, la rândul ei, a ajuns în situaţia de a 
naţionaliza operatori economici cu capital privat din zona serviciilor bancare, 
din cea a industriei aeronautice şi de transport local ori de extragere şi de 
exploatare a metalelor preţioase1. Vom menţiona în acest loc doar două 
celebre exemple: cel al producătorului de avioane Rolls-Roys, naţionalizat 
în anul 1971 de către un guvern conservator şi cel al Băncii Northern 
Rock, naţionalizată în anul 2008 de către guvernul laburist condus de 
Gordon Brown.

Nici Statele Unite ale Americii – patria capitalismului neîncorsetat – nu 
au scăpat de fenomenul naţionalizării unor întreprinderi din zona bancară 
a economiei. Asumându-şi rolul de „purtător al riscului de ultimă instanţă”2 
şi raportându-se la premiza că sunt prea mari pentru a fi  lăsate să cadă şi 
chiar pentru a putea fi  restructurate3, statul american a investit miliarde de 
dolari în mari bănci private, ajunse în situaţia de a avea imense datorii şi de 
a nu-şi mai putea satisface creditorii, din cauza acutei lipse de lichiditate.

În sfârşit, nu putem epuiza acest sumar excurs prin istoria 
naţionalizărilor, fără a reaminti (celor care, fi reşte, au uitat) de controversata 
Hotărâre cu nr. 763 din 1991 a Guvernului României, condus, la acea vreme, 
de economistul Theodor Stolojan, prin care, nici mai mult nici mai puţin, a 
fost naţionalizată valuta tuturor agenţilor economici, care au fost obligaţi 
să „să vândă băncilor autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, toate 
sumele în valută realizate din exporturi, executări de lucrări sau prestări 
de servicii internaţionale, precum şi din orice alte operaţiuni efectuate 
cu străinătatea”4. Măsura ar fi fost motivată de criza financiară (şi de 

1 A se vedea, în acest sens, http://www.wall-street.ro/articol/International/38347/Istoria-
nationalizarii-companiilor-in-Marea-Britanie.html.

2 J.E. Stiglitz, op. cit., p. 247.
3 Idem, p. 246.
4 Potrivit art. 2 din H.G. nr. 763 din 1991, M. Of. nr. 232 din 19 noiembrie 1991. Art. 5 

din cuprinsul aceluiaşi act normativ stabilea că agenţii economici cu capital parţial de stat au 
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lichiditate) prin care trecea Statul Român la fi nele anului 1991, atunci când, 
urmare a răsturnării Guvernului Petre Roman1, România ieşea practic din 
zona de interes a investitorilor străini (şi, mai ales, a celor vest-europeni şi 
americani), iar o atare situaţie a anemiat sistemul nostru fi nanciar-bancar2. 
Criticii de atunci ai premierului Stolojan îi reproşau acestuia faptul că i-a pe 
obligat agenţii economici (inclusiv pe cei privaţi) să-şi vândă disponibilităţile 
băneşti în valută (obţinute din derularea operaţiunilor economice cu care se 
ocupau), la un curs impus administrativ, ceea ce avea, desigur, semnifi caţia 
juridică a unei naţionalizări. Şi, în plus, acelaşi prim-ministru a îmbrăcat 
o astfel de decizie în „haina mult prea subţire” a unei hotărâri de Guvern. 
Totuşi, exemplul românesc evocat în acest loc este util demersului nostru 
analitic pentru cel puţin două motive: a) el dovedeşte faptul că, în situaţii 
de criză fi nanciară profundă, naţionalizarea este şi trebuie să reprezinte 
un mijloc de intervenţie a statului în economie; b) el se constituie într-un 
argument al tezei noastre, potrivit căreia poate fi  imaginată (şi în România) 
o naţionalizare „bună” (acceptabilă), în cazul căreia cel naţionalizat este şi 
indemnizat pentru pierderea suferită (chiar dacă această indemnizare nu 
acoperă, integral, paguba suferită de cel frustrat de proprietatea sa).

IV. Când naţionalizăm şi când expropriem

O întrebare care se ridică cu privire la naţionalizare priveşte distincţia 
ce se impune a fi  făcută între această instituţie şi cea a exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică.

Potrivit unei opinii exprimate în literatura juridică franceză, istoric, 
naţionalizarea s-ar deosebi de expropriere numai după anul 1917, atunci 
când noua conducere a Rusiei Sovietice a procedat la transferul mai multor 
mijloace de producţie din proprietate privată în proprietatea statului, fără 
a mai aplica regulile indemnizării prealabile, specifice exproprierii3; or, o 
expropriere neînsoţită de o despăgubire adecvată a celui privat de bunurile 
sale nu are valoarea juridică a unei exproprieri, ci pe aceea a unei naţionalizări.

obligaţia de a-şi vinde valuta obţinută din operaţiunile comerciale derulate, proporţional cu 
cota de participare a statului la capitalul respectivului agent. 

1 Cel mai probabil, prin „mineriada” din septembrie 1991.
2 Pentru amănunte, a se vedea http://www.banknews.ro/stire/2355.
3 D. Linotte, R. Romi, op. cit., p. 352.
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În realitate, între expropriere şi naţionalizare există cel puţin două 
consistente deosebiri, după cum urmează1:

a)  în timp ce exproprierea poate viza numai bunuri imobile, naţionalizarea 
poate privi şi un ansamblu de bunuri (mobile şi/sau imobile) afectate 
funcţionării unei întreprinderi sau titlurile în care se exprimă capitalul 
unei astfel de entităţi, astfel încât o autoritate publică, în numele 
Statului, să preia controlul respectivei întreprinderi;

b)  dacă exproprierea are ca scop satisfacerea unei utilităţi publice, 
naţionalizarea este un instrument de politică economică, chemat 
să satisfacă un interes general, a cărui amplitudine este mai înaltă 
decât aceea a utilităţii publice şi pe care, desigur, o depăşeşte;

c)  în timp ce naţionalizarea se dispune prin lege, o astfel de măsură 
găsindu-se la dispoziţia exclusivă a Legiuitorului, exproprierea 
implică emiterea unei decizii administrative, pe care, în baza unei 
prealabile legi de declarare a utilităţii publice, o emite autoritatea 
executivă competentă.

Spre deosebire de naţionalizarea care se petrecea în cadrul Blocului 
Comunist, în Franţa, naţionalizarea nici nu a presupus şi nici nu a implicat 
etatizarea2, exceptând naţionalizările care au avut loc imediat după Eliberare 
şi care au fost efectuate de Guvernul Provizoriu al Republicii Franceze3. După 
instituirea primului guvern postbelic (rezultat în urma organizării celor dintâi 
alegeri parlamentare postbelice), naţionalizările franceze au fost făcute nu 
atât pentru ca Statul să preia controlul asupra unor mijloace de producţie 
industrială, ci pentru ca lucrătorii din mai multe întreprinderi private să 
se poată mai lesne şi mai profund implica în gestiunea unor asemenea 
întreprinderi4.

Potrivit unui curent de opinie încetăţenit între practicieni, dar de 
care nici teoreticienii de la noi nu sunt străini, naţionalizările ar fi  astăzi 
absolut prohibite în România. Argumentele celor care susţin această idee 
îmbracă forma unor texte constituţionale (citite până la jumătatea lor), pe 
conţinutul prevederilor art. 1 din Primul protocol al Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului, precum şi pe cel al art. 17 din mai noua Cartă a 

1 Pentru detalii, a se vedea J.-Y. Chérot, Droit public économique, deuxième édition, Ed. 
Economica, Paris, 2007, p. 32. 

2 Idem, p. 469.
3 Ce a funcţionat în perioada 3 iunie 1944 – 21 decembrie 1945. Ar fi  vorba, printre altele, 

despre naţionalizarea Uzinelor Renault (16 februarie 1945) şi a companiilor de transport 
aerian (26 iunie 1945).

4 În acelaşi sens, a se vedea J.-Y. Chérot, op. cit., p. 469.
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Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a căror lectură este, din 
punctul nostru de vedere, superfi cială.

Legea noastră fundamentală nu interzice, în mod expres, naţionalizarea, 
ci doar instituie anumite oprelişti de circumstanţă în privinţa posibilităţii 
autorităţilor publice autohtone de a lua o astfel de măsură. Concret, art. 44 
alin. (4) din Constituţia României stabileşte faptul că „sunt interzise 
naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică 
a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice 
sau de altă natură discriminatorie a titularilor”. La rândul său, alin. (6) 
al art. 115 din aceeaşi Constituţie mai înainte evocată adaugă precizator 
faptul că „ordonanţele de urgenţă (…) nu pot viza măsuri de trecere silită 
a unor bunuri în proprietate publică”. În sfârşit, potrivit art. 73 alin. (3) 
lit. m) aparţinând aceluiaşi act normativ amintit în acest loc, „prin lege 
organică se reglementează (…) regimul juridic general al proprietăţii (…)”. 
În acelaşi registru – al dispoziţiilor legale de producţie autohtonă – se cuvin 
a fi  menţionate şi dispoziţiile art. 863 lit. f) din noul Cod civil al României, 
text care stabileşte faptul că, printre altele, „dreptul de proprietate 
publică se dobândeşte (…) prin alte moduri stabilite de lege”, între care 
– socotim noi – îşi afl ă locul şi naţionalizarea. În sfârşit, nu pot fi  ignorate,
în contextul normativ deja creionat, nici prevederile art. 135 alin. (1)1 şi 
alin. (2) lit. a), b), d), e) şi f) din Constituţia revizuită a României, cele din 
urmă stabilind că „Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerţului, 
protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorifi carea 
tuturor factorilor de producţie; b) protejarea intereselor naţionale în 
activitatea economică, fi nanciară şi valutară (s.n.); (…); d) exploatarea 
resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional (s.n.); e) refacerea şi 
ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; 
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii”.

Pe palierul normativ european, lucrurile stau după cum urmează: 
După ce garantează dreptul oricărei persoane la „respectarea bunurilor 
sale” şi după ce stabileşte, sentenţios, faptul că „nimeni nu poate fi  lipsit 
de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile 
prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”, 
acelaşi art. 1 al Primului Protocol la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului precizează că „dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului 
statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa 
folosinţa bunurilor conform interesului general (…)”. Un conţinut similar 

1 Deja evocate în rândurile de mai sus.
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are şi art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, text 
care, după ce consacră în beneficiul tuturor persoanelor dreptul „de a 
deţine în proprietate, de a folosi [şi] de a dispune” de „bunurile pe care le-a 
dobândit în mod legal” şi după ce stabileşte că „nimeni nu poate fi  lipsit 
de proprietatea sa, decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în 
timp util pentru pierderea pe care a suferit-o”, adaugă – mai prudent decât o 
face paragraful al doilea al art. 1 din Primul Protocol al Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului – faptul că „folosinţa bunurilor poate fi  reglementată 
prin lege în limitele impuse de interesul general”. În sfârşit, credem că la 
prevederile normative deja amintite se mai impune a fi  adăugată şi acea de 
sub art. 345 din actuala variantă a Tratatului privind Funcţionarea Uniunii 
Europene, text care – ritos – menţionează faptul că „tratatele nu aduc 
atingere regimului proprietăţii în statele membre”.

Textele mai sus citate ridică mai multe întrebări. De răspunsul la aceste 
întrebări depinde, din punctul nostru de vedere, răspunsul la întrebarea din 
titlul acestui eseu, şi anume aceea dacă naţionalizarea se poate constitui 
astăzi într-o modalitate licită de dobândire a dreptului de proprietate 
publică. Aceste întrebări ar fi  următoarele:

1. De ce naţionalizăm?
2. Cum sau prin ce naţionalizăm?
3. Ce naţionalizăm?
Din capul locului, remarcăm faptul că atât norma juridică autohtonă, 

cât şi cea de import face cuvenita distincţie între instituţia exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică, pe de-o parte şi cea a naţionalizării, pe de 
altă parte. Pentru noi, este evident faptul că exproprierea este legată de 
utilitatea publică, în timp ce naţionalizării îi este ataşat interesul general. 
Prin urmare, o primă chestiune ce se impune a fi  lămurită, în contextul 
mai larg, al analizei de faţă, este aceea a distincţiei pe care trebuie să o 
facem între utilitatea publică ce justifi că luarea măsurii exproprierii, pe de-o 
parte şi interesul general în considerarea căruia ar putea fi  luată măsura 
naţionalizării, pe de altă parte.

Conform art. 6 din Legea nr. 33/19941, „sunt de utilitate publică lucrările 
privind: prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea 
substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; 
căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele 

1 Privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată în M. Of. nr. 472 din 
5 iulie 2011.
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de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, 
apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări 
de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; 
derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru devierea viiturilor; 
staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a 
fenomenelor naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de 
irigaţii şi desecări; lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile 
şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective 
sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, 
precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; 
salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor 
şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale 
şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor 
naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea 
publică şi siguranţa naţională”. La rândul său, art. 2 alin. (1) lit. r) din Legea 
cu nr. 554/20041 stabileşte că interesul legitim public (acelaşi, în opinia 
noastră, cu interesul general/naţional) este acel interes „care vizează ordinea 
de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi 
îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, 
realizarea competenţei autorităţilor publice”.

Privind cu atenţie la cel două dispoziţii legale mai sus evocate, este 
destul de clar faptul că ne găsim pe nisipuri mişcătoare. Cele două texte 
nu au aptitudinea de a stabili o clară demarcaţie între noţiunea de utilitate 
publică şi cea de interes general. Dar putem pleca de la o idee-premisă, 
şi anume aceea că interesul general înglobează utilitatea publică, fără a 
se reduce la aceasta din urmă. Rezultă, deci, că între noţiunea de interes 
general şi cea de utilitate publică există o relaţie de tipul întreg-parte. 
În aceste condiţii, rămâne deschisă o subsecventă întrebare: Dincolo de 
utilitatea publică, ce anume mai implică ori presupune interesul general? 
Credem că tocmai porţiunea aceasta lăsată „liberă”, din interiorul sferei 
de cuprindere a noţiunii de interes general, este ocupată de acele raţiuni 
care justifi că o naţionalizare. Care ar fi  aceste raţiuni? Cel mai probabil ele 
acoperă rolul pe care Statul înţelege, la un moment dat, să şi-l asume în 
economie. În cazul României pare că acest rol este stabilit prin dispoziţia 
constituţională (prea puţin invocată în cursurile universitare de drept public) 
mai sus invocată, adăpostită sub art. 135 alin. (2) din Legea fundamentală a 
României. Or, interesul naţional – categorie care se suprapune, din punctul 

1 A contenciosului administrativ, M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
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nostru de vedere, noţiunilor de interes general sau interes legitim public 
– poate reclama, la un moment dat, luarea unor măsuri de naţionalizare.

La întrebarea cum sau prin ce naţionalizăm răspunsul ne este dat tot 
de prevederile constituţionale şi convenţionale mai sus evocate. Credem 
că naţionalizarea nu poate fi  dispusă decât prin lege organică. Afi rmaţia 
noastră se bazează îndeosebi pe conţinutul art. 73 alin. (3) lit. m) din 
Constituţia României, dar şi pe alte prevederi fundamentale şi europene 
(mai sus menţionate), dispoziţii care fi e exclud orice alt instrument normativ 
pe care autoritatea publică l-ar putea utiliza spre a dispune o naţionalizare 
(legea ordinară, ordonanţa, ordonanţa de urgenţă, hotărârea Guvernului, 
alte acte administrative unilaterale cu caracter normativ), fi e trimit direct 
la lege (cum e cazul art. 1 al Primului Protocol la Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului sau a art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene).

Aşa cum am arătat şi în rândurile de mai sus, Constituţia României nu 
interzice, în mod expres, naţionalizarea şi, cu atât mai puţin, naţionalizarea 
întreprinderilor. Ceea ce Legea noastră fundamentală prohibeşte, în manieră 
explicită, este ca naţionalizarea să se facă printr-o ordonanţă de urgenţă 
a Guvernului (act cu caracter extraordinar, la care autoritatea publică ar 
trebui să recurgă numai în situaţii excepţionale, care reclamă o urgentă 
intervenţie legislativă) şi, respectiv, cu luarea în considerare a unor criterii 
discriminatorii (precum apartenenţa socială, etnică, religioasă, politică sau 
de orice altă natură). În plus, implicit, aceeaşi Lege fundamentală opreşte ca 
naţionalizarea să fi e dispusă prin lege ordinară, după cum nu poate fi  luată 
o astfel de măsură nici prin act administrativ (cu caracter normativ sau 
individual). Această aserţiune a noastră se întemeiază pe faptul că potrivit 
art. 73 alin. (3) lit. m) din Aşezământul politico-juridic fundamental al 
României, „prin lege organică se reglementează (…) regimul juridic general 
al proprietăţii (…)”. În legătură cu acest din urmă text, apreciem că se impun 
a fi  făcute câteva observaţii. El – textul – stabileşte că, prin lege organică, se 
reglementează „regimul juridic general al proprietăţii”. Or, naţionalizarea 
unei anumite întreprinderi pare a fi o chestiune cu caracter particular. 
Din punctul nostru de vedere, nicio naţionalizare nu poate viza, în mod 
legitim, o anumită întreprindere, ci poate viza întreprinderile dintr-o anumită 
ramură a economiei naţionale, care, în subsidiar, pot prezenta (şi) anumite 
particularităţi, precum dimensiunea capitalului ori a patrimoniului, numărul 
de angajaţi, cota de piaţă ori nivelul arieratelor la bugetul consolidat al 
Statului. Desigur că aceste criterii sunt pur orientative şi că la acestea pot 
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fi  adăugate şi altele, cu excepţia celor care, în condiţiile art. 44 alin. (4) 
din Constituţia României, ar transforma legea prin care se dispune 
naţionalizarea într-un act normativ dedicat, iar operaţiunea aferentă, în una 
cu destinatar (pre)individualizat. Împrejurarea că efectele unei astfel de legi 
se produc asupra unui singur subiect de drept ori asupra unui număr mic 
de astfel de subiecte este şi rămâne fără relevanţă. Chiar şi în situaţia în 
care o lege de naţionalizare ar produce efecte, în exclusivitate, asupra unei 
singure întreprinderi (private), ea – legea – nu ar fi  neconstituţională, dacă 
satisface cerinţele de generalitate, neutralitate şi ultra-activitate impuse de 
Constituţie. În sfârşit, formal, naţionalizarea nu va putea îmbrăca nici haina 
legii constituţionale, pentru că un astfel de act normativ joacă o unică şi 
exclusivă funcţie, şi anume aceea de a revizui Constituţia. Credem însă că 
nimic nu se opune ca, în cazul unei revizuiri constituţionale, să fi e înserată în 
corpul Legii fundamentale, într-o manieră explicită, posibilitatea principială 
a Statului de a recurge la o astfel de măsură şi în care anume condiţii ori 
circumstanţe.

V. Ce naţionalizăm

În Franţa, această problemă a fost pusă cu ocazia aducerii în faţa Consiliului 
Constituţional din această ţară a actului normativ prin care s-a înfăptuit 
privatizarea unor întreprinderi publice în deceniul nouă al secolului XX. 
Întrebarea care a fost ridicată atunci în faţa Autorităţii de jurisdicţie 
constituţională din Franţa a fost următoarea: Ce poate şi, mai ales, ce nu 
poate fi  privatizat?

Premiza majoră de la care s-a plecat a fost aceea că privatizarea este 
actul contrar naţionalizării. Iar naţionalizarea, la rândul ei, a fost foarte strâns 
legată în Franţa de ideea de întreprindere chemată să gestioneze, în regim de 
monopol, un anumit serviciu public (cu caracter economic, industrial şi/sau 
comercial). Or, dacă naţionalizarea fusese dispusă (în anii '40 ai secolului XX, 
imediat după încheierea Celui de-al Doilea Război Mondial) din raţiuni ce 
ţineau de dorinţa Statului Francez de a trece sub al său control activităţile 
economice gestionate în regim de monopol, privatizarea nu putea avea 
altă semnifi caţie decât aceea a schimbării manierei în care acelaşi Stat 
Francez înţelegea să se (mai) implice în viaţa economică. Renunţa practic 
la controlul exclusiv exercitat asupra unor activităţi economice de majoră 
importanţă. Întrebarea la care urma a fi  dat un răspuns de către Consiliul 
Constituţional al Franţei era aceea dacă putea fi  privatizată o întreprindere 
ce exploata/gestiona, în regim de monopol (care putea fi  şi un monopol 
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de fapt) o anumită activitate economică. Pentru a răspunde la o astfel 
de întrebare, instanţa franceză de contencios constituţional a recurs la o 
analiză economică, încercând să lămurească, din această perspectivă (şi nu 
din cea juridică, aşa cum poate ar fi  fost de aşteptat), semnifi caţia noţiunii 
de „monopol de fapt”, dar şi pe aceea de „serviciu public” (exploatat de 
către o întreprindere publică, în regim de monopol).

Pentru Consiliul Constituţional al Franţei, situaţia „monopolului de 
fapt” are semnifi caţia unei poziţii privilegiate pe care, la un moment dat, 
o deţine o întreprindere1; această poziţie e determinată, de cele mai multe 
ori, de împrejurarea că respectiva întreprindere gestionează, în regim de 
exclusivitate, o anumită activitate economică, care, dat fi ind specifi cul, 
dar şi importanţa ei pentru stat, de cele mai multe ori, îmbracă forma 
unui serviciu public cu caracter industrial şi/sau comercial (extracţia şi 
transportul gazelor naturale, producţia şi distribuţia energiei electrice, alte 
activităţi similare). O astfel de situaţie plasează respectiva întreprindere 
într-o stare de monopol natural2, care se poate bucura (sau nu) de 
recunoaşterea formală a legii. Pentru ca starea de monopol natural să poată 
fi  recunoscută ca atare, întreprinderea care gestionează astfel o activitate 
economică nu trebuie să ajungă nici măcar în starea de potenţială – 
şi nu reală – concurenţă/competiţie. Chiar dacă, la un moment dat, o 
anumită întreprindere este singura de pe piaţă care gestionează o anumită 
activitate economică, ea nu se găseşte – numai în considerarea acestei 
împrejurări – în stare de monopol. Dacă nu existe bariere pentru ca şi alţi 
operatori să intre şi să se manifeste pe aceeaşi nişă a aceleiaşi pieţe şi dacă 
ieşirea de pe o astfel de piaţă implică costuri foarte mici (sau cel puţin 
rezonabile), starea de monopol este doar aparentă, pentru că ea poate fi  
oricând spulberată urmare a intrării în competiţie, alături de întreprinderea 
iniţială, a unor alţi operatori, având acelaşi obiect de activitate. În aceeaşi 
situaţie se va găsi respectiva întreprindere chiar şi atunci când pe piaţa pe 
care aceasta se manifestă, alţi operatori sunt capabili să ofere produse ori 
servicii de substituţie3, care pot oricând să le înlocuiască pe cele furnizate de 
întreprinderea care se bucură de un aparent statut de monopol. În sfârşit, 
nu se va găsi în stare de monopol nici acea întreprindere care se bucură 
pe piaţă doar de o poziţie dominantă4, bucurându-se – prin dimensiunea 
ori specifi cul activităţii desfăşurate – nu de exclusivitate în producerea şi/

1 J.-Y. Chérot, op. cit., p. 40.
2 Ibidem.
3 În acelaşi sens, a se vedea J.-Y. Chérot, op. cit., p. 40. 
4 Idem, p. 41.
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sau furnizarea anumitor servicii sau produse, ci doar de o mare importanţă 
pentru economia naţională.

Într-o situaţie sensibil diferită se găseşte acea întreprindere căreia, prin 
lege (în mod expres, deci), i-a fost atribuită gestiunea unei anumite activităţi 
economice, în regim de monopol. În această situaţie, monopolul nu mai 
este unul de fapt, ci este un monopol de drept (născut ca atare prin chiar 
legea în baza căreia monopolul a fost acordat unei anumite întreprinderi). 
Nu de puţine ori, un astfel de monopol (de drept) se naşte fie dintr-o 
licenţă1 sau dintr-o autorizare exclusivă (deci dintr-un act administrativ 
unilateral cu caracter individual), pe care, în baza unei legi speciale, 
autoritatea publică (administrativă) o acordă, în exclusivitate, numai unei 
singure şi numai unei anumite întreprinderi, fi e urmare a încheierii de către 
autoritatea publică abilitată a unui contract, în regim de exclusivitate, 
numai cu o singură sau numai cu o anumită întreprindere2. Din punctul 
nostru de vedere, încredinţarea gestiunii unei anumite activităţi economice, 
în condiţii de exclusivitate, de către autoritatea competentă, unei anumite 
întreprinderi private, printr-un act unilateral ori printr-un contract (care nu 
ar putea fi  decât unul administrativ) reprezintă o alternativă la o posibilă 
naţionalizare a respectivei întreprinderi. Prin urmare, înainte de a naţionaliza 
o întreprindere privată, autoritatea publică are la îndemână mecanismul 
delegării gestiunii unei activităţi economice, de care Statul este interesat 
în mod special. Procedând astfel, Statul evită o posibilă naţionalizare 
a unei întreprinderi private (operaţiune privită cu suspiciune astăzi în 
Uniunea Europeană), dar instituie totodată un efectiv şi efi cient control 
asupra respectivei întreprinderi, prin chiar actul juridic al delegării gestiunii 
activităţii economice de strategică importanţă.

Chestiunea legării „serviciului public” de ideea „naţionalizării” unei 
întreprinderi pare ceva mai uşor de abordat, mai ales dacă ne folosim, 
pentru a fortifica o astfel de legătură, de o terţă categorie: „interesul 
general” (parţial sinonimă cu „interesul legitim public” şi cu „interesul 
naţional”). În Franţa, această chestiune a fost tranşată simplu şi fi resc: 
dacă şi în măsura în care o anumită activitate economică este declarată, 
respectiv definită de către Legislativ ca fiind de interes general, atunci 
respectiva activitate economică poate oricând îmbrăca forma unui serviciu 
public, iar întreprinderea chemată să o gestioneze poate fi  naţionalizată3. 
Acest raţionament aparţine Consiliului Constituţional al Franţei, instanţă 

1 J.-Y. Chérot, op. cit., p. 41.
2 Ibidem.
3 Idem, p. 43.
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pentru care această libertate de mişcare a Legislativului cunoaşte o 
singură limită, întruchipată de existenţa categoriei serviciilor publice cu 
caracter constituţional (cele menţionate de chiar textul Constituţiei), 
pe care Adunarea Naţională nu le poate desfi inţa după bunul plac şi pe 
al căror obiect nu îl poate transfera – niciodată şi în nici o împrejurare – 
în patrimoniul unui subiect de drept privat.

Poate că nici una din întrebările pe care le-am ridicat în cadrul eseului 
de faţă nu este mai importantă decât aceea referitoare la ce anume poate 
naţionaliza Statul. Întrebarea – crucială, după părerea noastră – trebuie să 
primească un răspuns în funcţie de care vom putea da unul şi întrebării 
formulate în chiar titlul acestui sumar studiu. Credem că în ambientul 
legislativ al zilelor noastre, despre o naţionalizare a unor bunuri imobile 
şi individual determinate nu poate fi  vorba, iar bunurile mobile, privite 
tot ut singuli, nu prezintă o prea mare importanţă pentru gravitatea şi, 
până la urmă, impactul unei naţionalizări. Trecerea silită a unor bunuri 
imobile şi individual determinate din proprietate privată în proprietate 
publică nu poate îmbrăca decât forma unei exproprieri pentru cauză de 
utilitate publică, ceea ce implică îndeplinirea cerinţei utilităţii publice, 
asigurarea în persoana celui expropriat a unor minime garanţii procedurale, 
inclusiv liberul acces la justiţie, precum şi satisfacerea condiţiei dreptei şi 
prealabilei despăgubiri. Iar trecerea silită a unor mobile din proprietate 
privată în proprietate publică nu poate îmbrăca, în principiu, decât forma 
confi scării speciale dispusă în condiţiile stabilite de legea penală sau de cea 
contravenţională.

Raportat la cele mai sus spuse, considerăm că – în strânsă legătură 
cu posibilitatea de a fi  luată măsura naţionalizării – mai rămân în discuţie 
doar întreprinderile, adică acele structuri pe care un cunoscut specialist al 
dreptului nostru privat le defi nea ca fi ind organisme economice, respectiv 
afaceri organizate1, în forma unei entităţi care îmbracă haina unui subiect 
de drept. Autorul citat mai face două observaţii pe care le găsim interesante 
în contextul analizei asumate în cadrul eseului de faţă, şi anume că „sunt 
întreprinderi chiar şi afacerile organizate de instituţii publice”2 şi că 
„întreprinderea este centrul nodal al unei vaste reţele de raporturi juridice 
şi interese economice, sociale şi chiar politice (s.n.)”3.

1 Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea în reglementarea NCC, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2012, p. 36.

2 Idem, p. 37.
3 Ibidem.
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Credem cu tărie faptul că, în prezent, nimic nu se opune ca, în anumite 
condiţii, asupra cărora vom refl ecta în cele ce urmează, Statul să recurgă la 
naţionalizarea unor întreprinderi private. Afi rmaţia – poate prea categorică 
pentru cei mai mulţi jurişti – poate fi serios argumentată. În doctrina 
juridică de limbă franceză s-a arătat faptul că naţionalizarea (alături de 
organizarea în regii a unor activităţi economice) reprezintă un instrument 
de intervenţie a Statului în economie1. Tot astfel, un instrument de gestiune 
macro-economică la care Statul poate recurge atunci când doreşte acest 
lucru şi în mânuirea căruia acelaşi Stat joacă un rol major, este reprezentat 
de privatizarea unor întreprinderi publice. Practic, naţionalizarea, pe de-o 
parte şi privatizarea, pe de altă parte sunt două noţiuni antonime. Şi de 
vreme ce Statul poate privatiza întreprinderi, el le poate (şi trebuie să 
le poată), în anumite circumstanţe, şi naţionaliza. Este adevărat faptul 
că acestui fel de a vedea lucrurile i se poate aduce următorul reproş: 
de cele mai multe ori, privatizarea presupune unul sau mai multe acte 
juridice translative de proprietate (având ca obiect adiacent activele unei 
întreprinderi publice) cu titlu oneros; altfel spus, orice privatizare aduce 
(sau ar trebui să aducă) Statului o sumă de bani, cu titlu de preţ al activelor 
aparţinând întreprinderii publice privatizate, la care se pot adăuga alte 
foloase (restructurarea, inclusiv economică a întreprinderii; realizarea unor 
învestiţii în întreprinderea privatizată, într-un interval de timp prestabilit; 
suportarea de către investitorul prin care s-a privatizat întreprinderea 
publică a unor costuri sociale strâns legate de întreprinderea privatizată, 
precum menţinerea unor locuri de muncă sau suportarea costurilor legate 
de plata către angajaţii concediaţi ai întreprinderii privatizate a unor sume 
de bani, cel puţin pentru o perioadă de timp dată, ulterior privatizării). 
În opoziţie cu specificul unei proceduri de privatizare, naţionalizarea 
reprezintă o modalitate unilaterală şi, fireşte, autoritară2 de trecere a 
unei întreprinderi din proprietate privată în proprietate publică, fără 
nici o indemnizare a celor cărora întreprinderea le-a aparţinut anterior 
naţionalizării ei. Ceea ce se reproşează îndeobşte naţionalizării priveşte 
tocmai această preluare autoritară şi, mai ales, fără plată (fără o justă şi 
prealabilă despăgubire) a unor bunuri din proprietate privată şi trecere 
a lor în proprietate publică. Numai că ceea ce uită opozanţii înfocaţi ai 
naţionalizării – văzută ca mijloc de trecere forţată a unor bunuri din 
proprietate privată în proprietate publică – sunt cel puţin patru împrejurări, 
şi anume:

1 J.-Ph. Colson, P. Idoux, op. cit., p. 338.
2 F. Colin, Droit public economic, 4e éd., Ed. Gualino, Paris, 2013, p. 157.
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–  că nici Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, nici Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi nici Constituţia 
noastră nu interzice, în manieră expresă, naţionalizarea şi, cu atât 
mai puţin, naţionalizarea întreprinderilor;

–  că naţionalizarea nu poate fi  confundată cu exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, cele două fi ind procedee distincte de dobândire a 
dreptului de proprietate publică;

– că naţionalizarea nu are caracter malign decât numai dacă este 
motivată, în exclusivitate, ideologic şi numai dacă ea ajunge să 
servească unei etatizări a economiei, incompatibilă cu principiile 
unei economii de tipul celei pe care înţelege să o construiască şi să 
o menţină Uniunea Europeană (economie bazată pe libera circulaţie 
a bunurilor, capitalurilor şi persoanelor în scopul asigurării unei 
dezvoltări durabile);

–  că naţionalizarea nu poate fi dispusă decât prin lege (organică, 
după părerea noastră), lege care nu are cum să scape controlului 
de constituţionalitate (ocazie cu care pot fi  verifi cate şi condiţiile 
formale, dar şi imperativele de fond care au impus luarea unei astfel 
de categorice măsuri).

VI. Când naţionalizăm în mod corect

La întrebările când poate fi dispusă o naţionalizare şi la adresa căror 
categorii de întreprinderi răspunsurile nu sunt uşor de dat. Însă un 
consistent ajutor ne este dat de art. 1 parag. 2 din Primul Protocol adiţional 
la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de fraza fi nală a alin. (1) 
aparţinând art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 
dar şi de art. 136 alin. (2) lit. a), b), d), e) şi f) din actuala Constituţie a 
României.

Textele europene mai sus evocate fac vorbire despre posibilitatea, 
respectiv despre dreptul statelor membre (ale Consiliului Europei şi, 
respectiv, ale Uniunii Europene) de a reglementa, prin lege, „folosinţa 
bunurilor conform interesului general” sau „în limitele impuse de interesul 
general”. Ambele texte de sorginte europeană vehiculează următoarele 
trei noţiuni: - lege; - folosinţă a bunurilor; - interes general. Sensul, 
respectiv semnifi caţia acestor noţiuni se impune a fi  lămurită. Trimiterea 
pe care dispoziţiile europene o fac la categoria de „lege” impune inclusiv 
României obligaţia de a recurge – în cazul în care ia decizia naţionalizării 
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unor întreprinderi – la adoptarea unei legi speciale în acest sens şi cu acest 
scop, lege care, în punctul nostru de vedere, nu poate fi  decât una organică. 
Socotim acest aspect pe deplin lămurit.

Cheia problemei viabilităţii juridice a naţionalizării depinde, într-o 
foarte mare măsură, de clarifi carea expresiei „folosinţă a bunurilor în interes 
general”, pe care o utilizează atât parag. 2 al art. 1 din cuprinsul Primului 
Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cât şi 
art. 17 alin. (1) fraza fi nală a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Punctul nostru de vedere este că această sintagmă trebuie 
interpretată într-un sens larg, chiar dacă jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi doctrina generată de această jurisprudenţă au marşat 
pe ideea că, în materia restrângerilor, dar şi a privărilor de proprietate, 
statele membre ale Consiliului Europei trebuie să fi e prudente1, respectiv 
foarte atente. În plus, aşa cum observa un reputat specialist european, 
chestiunea distincţiei „între o simplă reglementare a folosinţei bunurilor şi 
o adevărată deposedare nu este simplă”2. Însă problema poate fi  abordată – 
cu real succes – prin raportare la criteriul privării proprietarului de toată 
substanţa bunului în privinţa căruia Statul interesat a adoptat o lege specială 
de reglementare a folosinţei respectivului bun în interes general3. Dacă prin 
maniera în care folosinţa unui bun a fost dedicată interesului public se 
ajunge la privarea proprietarului de întreaga substanţă a bunului respectiv, 
ne găsim în faţa unei deposedări4 care ar putea îmbrăca şi forma unei 
naţionalizări. Însă mai ales în această delicată materie – cea a naţionalizării – 
rămâne deschisă problema proporţionalităţii măsurii, respectiv aceea 
a raportului dintre mizele puse în joc. Aceste mize sunt două: interesul 
general, de care s-ar putea prevala Statul şi în considerarea căruia ar putea 
opta pentru radicala măsură a naţionalizării, pe de-o parte şi dreptul privat 
de proprietate, la a cărui protecţie Statul însuşi s-a obligat, pe de altă 
parte. În cazul României, acest angajament este în mod explicit enunţat 
sub dispoziţiile art. 44 alin. (2) din Constituţie, text care se adaugă celui de 
sub art. 1 parag. 1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi celui de sub art. 17 alin. (1) fraza I din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, pentru ca naţionalizarea să 
nu se constituie într-o formă de abuz (de drept constituţional), ea trebuie 

1 J.-F. Renucci, Tratat de drept European al drepturilor omului, tradus de C. Constantin, 
E. Bodea şi A. Popa, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 568.

2 Idem, p. 579.
3 În acelaşi sens, a se vedea J.-F. Renucci, op. cit., p. 579.
4 Ibidem.
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să se constituie într-o măsură absolut necesară şi puternic ataşată unui 
scop legitim, prin atingerea căruia este satisfăcut un interes general. Altfel 
spus, spre deosebire de situaţia exproprierii – caz în care justul echilibru 
ori caracterul proporţional al măsurii se apreciază prin prisma utilităţii 
publice a acesteia, dimensiunii despăgubirii stabilite în benefi ciul celui 
expropriat, precum şi din cea a termenului în care cel expropriat a încasat 
despăgubirea – în ipoteza unei naţionalizări, proporţionalitatea măsurii este 
evaluată, prioritar, prin raportare la necesitatea ei şi, respectiv, la scopul ei 
şi numai în subsidiar, prin cea a manierei în care cel naţionalizat urmează a 
fi  indemnizat. Dacă o astfel măsură – cea a naţionalizării – nu este absolut 
necesară, respectiv dacă Statul, pentru a ajunge la acelaşi rezultat (ca de 
pildă, salvarea unei întreprinderi de importanţă strategică), avea o altă 
cale la îndemână (acordarea unor ajutoare de stat ori asocierea Statului la 
afacerea respectivei întreprinderi, prezumând că Statul naţionalizator şi-ar 
fi  permis, din perspectivă fi nanciară, un astfel de demers) naţionalizarea 
nu se impune, iar legea prin care a fost luată o astfel de măsură e, cel mai 
probabil, neconstituţională. Tot astfel stau lucrurile şi în ipoteza în care 
legea de naţionalizare nu face vorbire despre maniera în care urmează a fi  
despăgubiţi cei supuşi unei astfel de măsuri.

Această problemă – a caracterului justifi cat al unei naţionalizări – a 
fost analizată şi în jurisprudenţa franceză de contencios constituţional cu 
ocazia verifi cării legitimităţii constituţionale a unei legi de naţionalizare 
a unor întreprinderi, adoptată de Adunarea Naţională a Franţei în anul 
1982. Discuţia de pretoriu asupra naţionalizării a plecat de la conţinutul 
art. 34 al Constituţiei Republicii Franceze de la 1958, dispoziţie prin care 
a fost rezervată legii chestiunea luării unei măsuri de naţionalizare a 
întreprinderilor, ca, de altfel, şi cea a privatizării lor. Acestei prevederi – 
care face vorbire despre posibilitatea naţionalizării întreprinderilor – i se 
adaugă parag. 9 al Preambulului Constituţiei Republicii Franceze de la 1946 
(Preambul care face parte din „blocul de constituţionalitate” al acestei ţări, 
fi ind preluat, în formă evocatorie, în Preambulul Constituţiei anului 1958), 
text potrivit căruia „(…) orice întreprindere a cărei exploatare are sau 
dobândeşte caracteristicile unui serviciu public naţional sau al unui monopol 
de fapt trebuie să devină proprietatea colectivităţii”. Pronunţându-se 
asupra mai multor probleme legate de instituţia naţionalizării, Consiliul 
Constituţional al Franţei a plecat de la o idee majoră, şi anume aceea că 
dreptul de proprietate privată este sacru şi inviolabil, împrejurare consacrată 
inclusiv prin nu mai puţin celebra Declaraţie Franceză a Drepturilor Omului 



237

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

şi Cetăţeanului1. Aceeaşi instanţă a mai reţinut însă că acest caracter al 
dreptului de proprietate – sacru şi inviolabil – nu trebuie fetişizat şi că 
fi nalităţile, respectiv condiţiile în care este exercitat un astfel de drept 
sunt (perfect) compatibile cu instituirea unor limitări impuse de interesul 
general2. Iată-ne într-o altă situaţie în care stilistica juridică ne poate 
crea probleme. Pentru că, privită simplist şi de la distanţă, naţionalizarea 
are ca efect sustragerea unui drept de proprietate din patrimoniul unui 
subiect de drept privat şi includerea lui în patrimoniul Statului. Or, o atare 
consecinţă nu poate echivala cu o limitare ori cu o îngrădire a exerciţiului 
dreptului de proprietate, ci cu o desfiinţare a unui astfel de drept din 
patrimoniul unui subiect de drept privat, corelativ cu naşterea automată 
a respectivului drept în patrimoniul Statului. O analiză de profunzime ne 
poate conduce la concluzia – pe care o susţinem în acest scurt şi sintetic 
studiu – că naţionalizarea unei întreprinderi nu are numai valoarea unei 
suprimări a dreptului de proprietate, ci mai ales pe aceea a unei limitări 
în exercitarea libertăţii comerţului (sau a dreptului de a întreprinde). Iar 
această din urmă libertate, respectiv acest din urmă drept nu este listat 
de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Nu este însă mai puţin 
adevărat nici faptul că naţionalizarea unei întreprinderi generează, de cele 
mai multe ori, şi efectele specifi ce unei exproprieri la adresa acelor imobile 
care fac parte din activul respectivei întreprinderi. Astfel stând lucrurile, 
este evident pentru oricine că, din perspectiva consecinţelor generate, 
atât naţionalizarea întreprinderilor, cât şi exproprierea imobilelor aduc o 
consistentă (chiar brutală) atingere dreptului de proprietate privată, drept 
principial protejat prin dispoziţii constituţionale (autohtone sau de import). 
Or, pentru ca naţionalizarea întreprinderilor private să ni se înfăţişeze în 
forma unei măsuri acceptabile în faţa standardelor constituţionale asumate 
astăzi de către Statul Român, ea trebuie să reprezinte o măsură necesară 
într-o societate democratică, să satisfacă principiul proporţionalităţii, prin 
raportare la „situaţia care a determinat-o”, respectiv „să fi e aplicată în 
mod nediscriminatoriu (s.n.) şi fără a aduce atingere existenţei dreptului 
(s.n.)” de proprietate privată (având ca obiect masa de bunuri ce aparţine 
întreprinderilor supuse naţionalizării3.

1 Pentru detalii, a se vedea P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, É. Olivia, 
A. Roux, Les grandes decisions du Conseil constitutionnel (Ouvrage créé par L. Favoreu et 
L. Philip), Éd. Dalloz, Paris, 2013, 374.

2 P. Gaïa, R. Ghevontian, ..., op. cit., p. 374.
3 În deplin acord cu prevederile art. 53, alin. (2) din Constituţia României.
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Necesitatea şi proporţionalitatea unei măsuri de naţionalizare sunt două 
chestiuni care, în această materie, se impun a fi  analizate în conexiune. 
Astăzi, în orice democraţie liberală, naţionalizarea unei întreprinderi 
trebuie să reprezinte o măsură de ultimă instanţă, la care Statul poate 
şi trebuie să recurgă numai dacă mai toate celelalte instrumente de 
intervenţie economică pe care autoritatea publică le are la dispoziţie au 
eşuat. Prin urmare, în principiu, naţionalizarea unei întreprinderi reclamă 
o convingătoare preocupare prealabilă a Statului în a identifi ca alte soluţii 
(altele decât naţionalizarea) în salvarea (ori restructurarea) unei întreprinderi 
private, de mare importanţă pentru economia naţională. Admitem însă 
că, în anumite situaţii, ce ţin de climatul internaţional tensionat în care 
se găseşte Statul la un moment dat, ori în considerarea existenţei unor 
stări de profundă criză economică şi socială, Statul „se poate grăbi”, luând 
măsura naţionalizării unei întreprinderi strategice, chiar înainte de a încerca 
salvarea ei prin alte mijloace de intervenţie economică. Chestiunea aprecierii 
circumstanţelor care justifi că o măsură de naţionalizare a unei întreprinderi 
rămâne la discreţia Statului, dar nu poate scăpa reevaluării instanţei de 
contencios constituţional, în cazul în care legea de naţionalizare a ajuns 
în atenţia instanţei de contencios constituţional. Problema care rămâne 
deschisă este aceea a conţinutului şi limitelor acestei reevaluări.

Comentând Decizia cu nr. 81/132 DC, pronunţată de Consiliul 
Constituţional al Franţei la data de 16 ianuarie 1982, doctrina a observat 
faptul că Legislativul se bucură de o competenţă discreţionară (cu drept 
de apreciere) în privinţa necesităţii luării unei măsuri de naţionalizare1. 
Această necesitate poate fi  determinată de motive extrem de serioase, 
precum nevoia resimţită de Stat de a face faţă unei grave crize economice; 
intenţia de a preveni şi, eventual, combate creşterea masivă a şomajului2. 
Însă această competenţă (sau putere) discreţionară (ori cu drept de liberă 
apreciere) nu este una nelimitată, astfel că judecătorului constituţional 
trebuie să i se recunoască posibilitatea efectivă de a verifi ca legea prin 
care a fost dispusă măsura naţionalizării şi, respectiv, de a stabili dacă 
nu cumva, naţionalizând, Legislativul a apreciat în mod manifest eronat 
situaţia pentru care a recurs la o astfel de măsură extremă3. Rezervându-şi 
acest drept de control (sau de verificare) asupra corectitudinii măsurii 
naţionalizării, instanţa de contencios constituţional s-a expus unui mare 

1 În acelaşi sens, a se vedea P. Gaïa, R. Ghevontian, ..., op. cit., p. 377.
2 P. Gaïa, R. Ghevontian, ...., op. cit., p. 378.
3 În acelaşi sens, a se vedea P. Gaïa, R. Ghevontian, ..., op. cit., p. 378.
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risc, şi anume acela de a-şi motiva decizia de control (indiferent dacă 
aceasta menţine sau nu actul legislativ prin care a fost dispusă măsura 
naţionalizării) recurgând la argumente economice şi mai puţin juridice1. 
Concret, Consiliul Constituţional s-a pus în postura de a opera cu noţiuni 
economice, precum „monopol de fapt”, „monopol de drept”, „întreprindere”, 
„dimensiunea întreprinderii”, „poziţie (economică) dominantă”, „piaţă” sau 
„concurenţă”. Evident, unele categorii dintre cele anterior enumerate 
au semnifi caţie şi în planul dreptului, respectiv le poate fi  identifi cată şi 
o dimensiune juridică, nu numai una (exclusiv) economică. Însă o atare 
realitate nu schimbă în mod profund esenţa problemei pe care urma să o 
depăşească autoritatea de jurisdicţie constituţională a Franţei în ipoteza în 
care ar fi  ajuns în situaţia de a se pronunţa asupra unui text legislativ prin 
care s-a luat măsura naţionalizării.

Acelaşi Consiliu Constituţional al Franţei a mai observat că „orice 
naţionalizare comportă o indemnizare justă şi prealabilă”2. Aserţiunea poate 
părea surprinzătoare. Practic, ea asimilează ori echivalează naţionalizarea 
cu exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Şi, totuşi, distincţiile sunt 
şi trebuie să fi e clare. Dar înainte de a face aceste distincţii, se impun a fi  
făcute câteva nuanţări. Din punctul nostru de vedere, aşa cum am arătat şi 
în rândurile de mai sus, naţionalizarea este susceptibilă de două accepţiuni. 
Cea bolşevică, puternic ideologizată, ce a fost atribuită naţionalizării de 
către toate regimurile de democraţie populară instaurate după anul 1917, 
începând cu Rusia şi continuând cu statele satelitizate Uniunii Sovietice 
după 1945. Cea euro-americană, motivată economic (dar care nu poate 
fi disociată în totalitate de curentul politic împărtăşit de majoritatea 
guvernamentală) şi la care au recurs – după a doua mare conflagraţie 
mondială – ţări precum Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. 
Altfel spus, naţionalizarea de tip euro-american poate fi  justifi cată şi de 
melanjul realizat între două motive, din care unul ţine de împărtăşirea de 
către guvernământ a unei ideologii ostile existenţei în economia naţională 
a unui capital exclusiv privat, iar al doilea este reprezentat de intenţia 
Statului de a interveni în economie prin instrumente antreprenoriale (şi 
nu numai ca regulator ori producător de norme juridice cu impact asupra 
întreprinderilor), în vederea restructurării anumitor sectoare (strategice) ale 

1 În acelaşi sens, a se vedea J.-Y. Cherot, op. cit., p. 40.
2 P. Gaïa, R. Ghevontian, ..., op. cit., p. 378.
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acesteia1, cu consecinţa salvării lor. În măsura în care, urmare a unei astfel 
de naţionalizări, statul îi indemnizează pe cei vizaţi, iar condiţia necesităţii 
este prezervată, măsura îşi păstrează caracterul benign, nefi ind potrivnică 
principiilor constituţionale (autohtone sau de import), care au rolul de a 
garanta proprietatea privată.

După părerea noastră, cel dintâi tip de naţionalizare prezintă următoarele 
trăsături:

a)  este profund marcată ideologic, fi ind preferată de regimurile politice 
de inspiraţie comunistă, dar şi naţionalist-socialistă;

b)  scopul ei este acela de a-i priva pe particulari de cele mai importante 
active ale patrimoniului lor şi de a-i plasa într-o relaţie de 
dependenţă economică faţă de Stat;

c)  urmăreşte etatizarea economiei naţionale;
d)  vizează (ori poate viza), în egală măsură, imobile (mai rar, mobile) 

privite în individualitatea lor, dar şi ansambluri determinate 
de bunuri, respectiv întregi patrimonii, care aparţin, după caz, 
persoanelor fi zice sau întreprinderilor private;

e)  reprezintă un mijloc autoritar de trecere a unor bunuri din proprietate 
privată în proprietate publică şi care nu implică obligaţia Statului de 
a-l despăgubi pe cel frustrat astfel de lucrurile sale;

f)  actul prin care a fost dispusă o astfel de măsură este sustras oricărui 
control jurisdicţional;

g)  are ca fi nalitate o încălcare grosolană a proprietăţii private.
Particularităţile celui de-al doilea tip de naţionalizare sunt următoarele:
a)  este determinată de considerente de natură economică (indirect, şi 

socială);
b)  scopul ei este acela de a aduce sub controlul Statului întreprinderi 

private care, prin dimensiune şi obiectul activităţii lor, ocupă un rol 
strategic în ansamblul economiei naţionale;

c)  finalitatea ei este aceea de a determina intervenţia Statului în 
economia naţională;

d)  nu poate viza decât ansambluri de bunuri ori întregi patrimonii ale 
unor întreprinderi şi nu poate aduce atingere bunurilor singulare 
aparţinând unor particulari persoane fi zice;

1 În acelaşi sens, a se vedea R. Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 14e éd., 
Éd. Montchrestien, Paris, 2000, p. 350.
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e)  reprezintă un mijloc autoritar de trecere a unor bunuri din proprietate 
privată în proprietate publică, care impune Statului obligaţia de a-l 
despăgubi pe cel naţionalizat (chiar dacă maniera de indemnizare a 
celui atins de efectele naţionalizării diferă sensibil de modul în care 
este despăgubit cel expropriat);

f) actul legislativ prin care este dispusă o astfel de măsură este 
supus unei forme de control jurisdicţional (cel mai adesea, de 
constituţionalitate);

g)  efectele sale se concretizează într-o încălcare rezonabilă şi justifi cată 
a proprietăţii private.

Din cele câteva observaţii mai sus notate, se poate lesne observa faptul 
că, prin scop şi manieră de realizare, naţionalizarea de tip euro-american se 
apropie de clasica, dar şi acceptabila expropriere pentru cauză de utilitate 
publică, ceea ce face ca la acest tip de naţionalizare autoritatea publică să 
poată recurge fără a se teme de eventuala încălcare a rigorilor aşezate prin 
normele dreptului european sau internaţional.

În pofi da acestei evidente vecinătăţi, determinată de acelaşi efect pe 
care le produce asupra unor bunuri care din proprietate privată sunt trecute 
în proprietate publică, cele două tipuri de măsuri sunt diferite pentru mai 
multe motive, şi anume:

a)  în timp ce exproprierea se decide prin act administrativ, naţionalizarea 
reclamă adoptarea unei legi speciale în acest sens1;

b)  naţionalizare se leagă de interesul general, în timp ce exproprierea 
este întotdeauna ataşată utilităţii publice;

c)  exproprierea se poate face, deopotrivă, în interesul Statului sau 
a unei unităţi administrativ-teritoriale (prin decizie a organului 
administraţiei publice locale), în timp ce naţionalizarea nu poate 
fi  dispusă decât în interesul Statului şi numai de către autoritatea 
legiuitoare a respectivului Stat.

Dar naţionalizarea întreprinderii produce, indirect, şi un efect de 
expropriere, atunci când Statul preia o porţiune majoritară sau integralitatea 
capitalului unui astfel de subiect de drept, iar acesta are în patrimoniu 
drepturi de proprietate asupra unor imobile2. În plus, atât prin naţionalizarea 
unor întreprinderi, cât şi prin exproprierea unor imobile, Statul nu face 
altceva decât să se implice în economie; naţionalizând, Statul preia controlul 

1 J.-M. Auby, P. Bon, J.-B. Auby, Ph. Terneyre, Droit administratif des biens, 5e éd., Dalloz, 
Paris, 2008, p. 481.

2 Ibidem.
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asupra unei întreprinderi; expropriind, statul (sau un dezmembrământ 
teritorial al acestuia) preia în proprietate publică un imobil pentru a realiza/
edifi ca o lucrare publică; şi într-un caz şi în celălalt, autoritatea publică 
nu face altceva decât să se implice în economie, asumându-şi, în numele 
Statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale rolul de jucător în 
economia reală, în scopul de a satisface un interes general (public), intim 
legat de evoluţia economică şi socială de la un moment dat.

VII. Cum îl despăgubim pe cel naţionalizat

O chestiune care se impune însă a fi  analizată, în contextul eseului 
de faţă e reprezentată de maniera indemnizării celui naţionalizat (ori celor 
naţionalizaţi), indemnizare care trebuie să fi e, în egală măsură, justă şi 
prealabilă1. Problema e cu atât mai dificilă cu cât naţionalizarea unei 
întreprinderi implică preluarea de către Stat a unui întreg patrimoniu, 
populat de active şi parazitat de pasive. În aceste condiţii, socotim că, în caz 
de naţionalizare, este justă acea despăgubire care ţine cont de valoarea totală 
a activelor din care urmează a fi  scăzută valoarea totală a pasivelor, inclusiv 
a datoriilor ce vor fi  preluate de Statul naţionalizator, la care ar trebui să se 
adauge valoarea totală a ajutoarelor de Stat (în orice formă ar fi  fost acestea 
acordate), de care întreprinderea naţionalizată a beneficiat de-a lungul 
timpului şi pe care nu a ajuns să le restituie Statului înainte de naţionalizare.

Raportându-se la algoritmul de calcul al acestei despăgubiri – 
algoritm ce trebuie stabilit, după părerea noastră, prin chiar legea de 
naţionalizare – instanţa de contencios constituţional va putea stabili 
dacă legea de naţionalizare este sau nu constituţională. Totodată, având 
în vedere acelaşi algoritm, autoritatea executiv-administrativă va calcula 
valoarea efectivă a despăgubirii cuvenite fi ecărei persoane asupra căreia 
legea de naţionalizare produce efecte, recurgând, cel mai probabil, la o 
expertizare a patrimoniului fi ecărei întreprinderi intrate sub imperiul legii 
de naţionalizare. În doctrina juridică de limbă franceză s-a observat că în 
stabilirea despăgubirii cuvenite celor care, având calitatea de proprietari 
ai unei întreprinderi, sunt supuşi, prin ricoşeu, măsurii naţionalizării, Statul 

1 Atât caracterul just, cât şi cel prealabil este consacrat în cuprinsul art. 17 al Declaraţiei 
Franceze a Drepturilor Omului şi Cetăţeanului. A se vedea, în ilustrarea acestei idei, studiul 
d-lui. B. Genevois, Les naţionalisatios et les privatisations, http://www.creda.cci-paris-idf.fr/
colloques/pdf/2010-droit-constitutionnel/14-Nationalisations%20et%20privatisations.pdf, 
p. 9. Remarcăm, totodată, faptul că atât justeţea, cât şi caracterul prealabil al despăgubirii 
sunt cerinţe de fond, care cauţionează şi, totodată, condiţionează validitatea constituţională a 
legii de naţionalizare. 
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va trebui să ţină cont de valoarea pe care patrimoniul întreprinderii supuse 
acestei măsuri cu caracter extraordinar îl va avea la data la care urmează 
a se realiza transferul dreptului de proprietate (având ca obiect respectiva 
întreprindere) din patrimoniul unui subiect de drept privat (sau al unor 
subiecte de drept privat) în patrimoniul Statului şi fără a se ţine cont de 
influenţa pe care perspectiva naţionalizării o exercită asupra activelor 
respectivei întreprinderi şi/sau asupra „titlurilor” (acţiuni ori părţi sociale) 
în care este „oglindit” patrimoniul aceleiaşi întreprinderi1. Concret, în 
stabilirea despăgubirilor băneşti ce urmează a fi  plătite celor supuşi măsurii 
naţionalizării nu se va putea ţine cont de eventuala apreciere sau, după caz, 
depreciere a valorii titlurilor în care este formal distribuit capitalul social 
al respectivei întreprinderi, îndeosebi în cazul în care titlurile în cauză sunt 
preţuite (listate) pe o piaţă organizată (instituţionalizată), eventual la bursă.

Data transferului dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi din 
patrimoniul unui subiect de drept privat în cel al statului poate fi  stabilită 
prin lege, fi e în manieră explicită (ipoteză în care se arată, în chiar conţinutul 
legii de naţionalizare, data la care urmează să opereze acest transfer), fi e 
în mod implicit (caz în care data transferului dreptului de proprietate va fi  
aceeaşi cu data intrării în vigoare a legii prin care s-a dispus naţionalizarea).

Caracterul prealabil al despăgubirii cuvenite celor naţionalizaţi este 
o altă chestiune pe care legea specială, prin care se dispune o astfel de 
măsură, trebuie să o prevadă. Din punctul nostru de vedere, acest caracter 
prealabil al despăgubirii nu obligă Statul naţionalizator să-l indemnizeze 
pe cel naţionalizat înainte ca autoritatea legiuitoare să adopte legea de 
naţionalizare. Este sufi cient ca această lege să prevadă, în mod explicit, 
criteriile ce vor fi avute în vedere în stabilirea despăgubirilor ce vor fi 
avansate persoanelor care vor suporta, direct sau indirect (prin ricoşeu), 
efectele naţionalizării, precum şi data la care urmează a fi  plătite aceste 
despăgubiri, dată care nu poate fi  decât cel mult contemporană (nu şi 
ulterioară!) momentului la care va avea loc, efect al naţionalizării, transferul 
dreptului de proprietate asupra întreprinderii dintr-un patrimoniu privat în 
cel al Statului. În sfârşit, nu excludem nici posibilitatea ca autorul legii de 
naţionalizare să stabilească faptul că transferul dreptului de proprietate 
având ca obiect întreprinderea ce se intenţionează a fi naţionalizată, 
să nu opereze decât numai la data la care Statul îl indemnizează pe cel 
naţionalizat. În orice caz, inexistenţa unor referinţe clare, în conţinutul 

1 În acelaşi sens, a se vedea B. Genevois, Les naţionalisatios et les privatisations, http://www.
creda.cci-paris-idf.fr/colloques/pdf/2010-droit-constitutionnel/14-Nationalisations%20
et%20privatisations.pdf, p. 9.
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legii de naţionalizare, privitoare la criteriile şi/sau algoritmul de calcul al 
despăgubirilor cuvenite celor supuşi efectelor unei măsuri de naţionalizare 
ori încorporarea în acelaşi conţinut a unei norme care obligă Statul 
să avanseze aceste despăgubiri posterior momentului la care, efect al 
naţionalizării, întreprinderea privată trece sub controlul Statului, sunt 
împrejurări care vulnerabilizează, din punctul de vedere al validităţii sale 
constituţionale, respectivul act legislativ, care, în considerarea unor astfel de 
carenţe, ar putea fi  spulberat de către instanţa de contencios constituţional.
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Dezbateri:

Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:

Dacă plecăm de la eficienţa întreprinderilor, noţiune utilizată generic, 
pornim de la U.E. și de la stat și de la acele aspecte de efi cienţă în domeniile 
acestea strategice, ar însemna să avem un număr foarte ridicat de naţionalizări.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Aceasta înseamnă că ele nu funcţionează acum în proprietate privată și 
dacă ar ajunge la stat ar funcţiona mai bine.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Cu siguranţă comunicarea colegului Cristian Clipa incită, și îi va pune 
pe gânduri nu numai pe juriști, dar și pe oamenii politici. Se impune să 
zăbovim asupra argumentaţie autorului, să vedem dacă este sau nu posibil 
în contextul constituţional?

Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu:

În legătură cu ideile din comunicarea colegului nostru de la Timișoara, 
vă asigur că nu este deloc exotică. Acum o lună sau două am participat 
– a fost și dna. profesor Apostol la Academie – la o discuţie care s-a 
transformat într-o dispută la nivel academic sub egida Institutului de 
Cercetări Juridice, cu privire la domeniul public sau privat, proprietatea 
domeniului public. Asemenea preocupare există, ea este consemnată și 
una din durerile noastre, ale administrativiștilor este această inexistenţă 
a Codului Administrativ sau Codului de procedură administrativă, care să 
consemneze până la urmă conţinutul și modalităţile dobândirii proprietăţii 
domeniului public al statului.

Eu am făcut referire acolo la o chestiune care, de fapt este veche de 
3.000 de ani, după cum precizează Toynbee în Studiu asupra istoriei, în 
sensul că toată istoria umanităţii – toată istoria instituţională – este de fapt 
o istorie a proprietăţii private sau publice, iar Samuel Huntington în 1988 
vorbea despre confl ictul dintre civilizaţii, cu privire la o asemenea situaţie.
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Nu este nimic exotic, este o problemă care până la urmă defi nește 
raporturile din societate și e consecinţa unor demersuri sociale.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

În momentul în care am vrut să pun pe hârtie un astfel de subiect am 
vorbit cu colegii mei din catedră, cu cei de care sunt mai apropiat. Mulţi 
dintre ei mi-au spus că este o temă care trebuie asordată prudent.

Am citit o observaţie făcută de Stiglitz: „Marile combinate siderurgice 
afl ate în proprietatea statului corean și a celui taiwanez erau mai efi ciente, 
și mai sunt încă, decât toate oţelăriile private din Statele Unite”.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Foarte corect. Încep prin a spune că ideea dvs. este una foarte bună, în 
sensul că – într-adevăr – naţionalizarea este posibilă în cadrele actuale în 
funcţie de calea aleasă; că se pot imagina modalităţi de dobândire a unor 
societăţi care funcţionează în anumite domenii și rămâne de văzut dacă în 
orice domenii sau în domenii limitate; și se pot imagina asemenea căi de 
dobândire care să fi e conforme și cu Constituţia, și chiar cu legile în vigoare 
– adică să nu fi e nevoie de o lege nouă. Și aceasta este posibil. 

Problema e pur fi nanciară, pentru că faci naţionalizare în măsura în 
care ea se dovedește cea mai bună măsură pentru interesul public – corect 
– dar o poţi face întotdeauna cu despăgubirea proprietarului actual. Dar 
naţionalizare care îl despăgubește de fapt este un soi de expropriere, sau 
este naţionalizare în sensul pur – în sensul că îi iei pur și simplu proprietatea 
și nu i-o mai plătești?

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Nu! Există o diferenţă între despăgubirea pe care o calculezi în caz 
de expropriere a unui bun privit în singularitatea lui și alta este situaţia 
despăgubirii în cazul naţionalizării unei întreprinderi.

În momentul în care o întreprindere afl ată sub control privat – privat 
însemnând capital autohton sau capital străin – trebuie adusă sub 
proprietatea statului din raţiuni strategice sau pentru că ea este – și voi 
folosi o expresie din zona de comentariu economic american – prea mare ca 
să fi e lăsată să cadă și pentru că se găsește într-o situaţie economică teribil 
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de proastă, statul o preia, moment din care se pune problema despăgubirii 
celor care au deţinut proprietatea.

Cum îi despăgubești? Acoperind practic toate datoriile acumulate nu 
reprezintă în sine deja o indemnizare? Nu reprezintă în sine ... pentru că dacă 
eu procedez așa cum prost au procedat decidenţii politici americani, când au 
preluat bănci prea mari ca să fi e lăsate să cadă și au premiat cu milioane de 
dolari niște conducători din bancă, doar pentru că așa spuneau contractele 
lor foarte prietenoase ...

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Aici este vorba de echitate. Cum o reglezi prin lege?

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Simplu: stabilești că despăgubirea se calculează având în vedere efortul 
pe care statul trebuie să-l facă pentru acoperirea datoriilor acumulate.

Proprietatea în sine nu-i un moft.
Dacă nu ne vom întoarce la o idee fundamentală, conţinută, spre 

exemplu, în legea fundamentală germană, potrivit căreia proprietatea 
obligă și că proprietatea are o funcţie socială, vom asista în continuare la o 
debandadă generalizată în care mergem pe următoarea idee: privatizăm că 
așa-i la modă, dar ce facem când trendul se schimbă?

Naţionalizarea este un instrument subsidiar, când deja eșuează toate 
celelalte.

Fac reglementări mai suple, nu merge! Fac parteneriate public-privat sau 
nu le fac, nu merge! Transfer niște ajutoare de stat cui trebuie, nu merge! 
Fac planifi care economică și nu merge!

Ce îmi mai rămâne? Adică pierd controlul asupra resurselor naturale, pierd 
controlul pe zăcăminte, pierd controlul pe petrol, pe gaze, pe piatră de bună 
calitate, pe pădure, după care tot eu – stat – vin în faţa cetăţenilor și spun 
plin de candoare: „Nu am bani pentru educaţie, nu am nici pentru justiţie, 
apărare, ordine publică, sănătate”. Toate acestea înseamnă că pierd din nou.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Aici am o nelămurire vizavi de felul în care vedem lucrurile în general, 
sau pe care le-aţi prezentat. Rezultă cumva din cele spuse că privatizarea 
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este în momentul de faţă o acţiune preferată și care ocupă în mare parte 
domeniul. Or, eu am încheiat un proiect de aproape trei ani de cercetare și 
observaţia ar fi  exact inversă, în sensul că în ultimii 25 de ani în România au 
fost încercate, într-adevăr – am identifi cat vreo cinci parteneriate public-
privat, în sensul că s-a ajuns până la un anumit stadiu, printre care s-au 
semnat două care încă funcţionează.

Primul parteneriat care funcţionează s-a semnat în 1999, a intrat în 
efectivitate, pentru că s-au îndeplinit condiţiile suspensive: este Apanova 
București, care este un parteneriat public-privat. Al doilea este parcarea de 
la Universitate. Iată, ambele sunt în Municipiul București.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Proiectele acestea sunt strategice pentru economia naţională?

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:

Nu am vorbit despre proiecte strategice. Strategic nu e nici unul.
Pe de altă parte, vorbind de delegări de gestiune. Delegările de gestiune 

în România sunt făcute cu utilităţi pur private, adică le trecem la categoria 
privatizare, sunt două pe apă în toată România – în Municipiul București și în 
Ploiești – și sunt mai multe pe salubritate, unde sunt jucătorii mari din acest 
domeniu. În rest, toate celelalte delegări care există sunt către societăţi 
înfiinţate de către autorităţile locale sau de asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, adică nu sunt o privatizare, sunt...

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:

Pe mine nu mă interesează aceste zone, pentru că din punctul meu 
de vedere – și trebuie să ne întoarcem la defi nirea categoriilor – nu sunt 
strategice. Nu mă interesează cine face parcarea la o universitate din 
București și nu mă interesează cine exploatează piaţa Matache, dar mă 
interesează cine exploatează și sub controlul căruia este Compania Căile 
Ferate Române. Mă interesează cine are controlul asupra unei întreprinderi 
care exploatează resurse de majoră importanţă: petrol, gaze, zăcăminte de 
alte tipuri, apă minerală.

Noi toţi știm care anume au fost zvârcolirile politice, și nu numai 
politice, legate de niște posibile proiecte gen Roșia Montană, acolo este 
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clar că nu e în regulă; Bechtel nu e în regulă. Vreau să înţeleg de ce statul 
nu-și poate stabili cinci direcţii majore...

Apropo de planifi care, am documentat destul de serios acest material, 
observând că ţări în care capitalismul și noţiunea de capitalism se rostește foarte 
relaxat – Germania, Franţa, Marea Britanie – se vorbește despre planifi care 
economică strategică. În România, dacă într-un minister vorbești despre 
planifi care, te dau afară. Pentru că ei vor spune: „acestea sunt idei comuniste”

De aceea spuneam că trebuie să scăpăm de niște prejudecăţi și efecte – 
încă resimţite ale traumelor de factură istorică, care ţin de istoria noastră 
relativ recentă – și să înţelegem că statul nu mai poate fi  un regulator minimal.

Statul nu se poate limita în a arunca pe piaţa economică – respectiv între 
jucătorii economici – niște reguli care de multe ori au o calitate discutabilă, 
pentru că de prea multe ori statul nu știe ce face, iar apoi să privească în 
pasivitate cum cad sisteme întregi: sănătate, justiţie, învăţământ, apărare, 
ordine publică.

Dacă România astăzi trebuie să ridice niște avioane de luptă, s-ar putea 
să nu găsească benzina necesară ... și nu glumesc. Eu pun o problemă care 
sigur că poate părea exotică, din ce prismă? Acest om ori e naţionalist, ori 
este extrem-comunist, ori își închipuie că se afl ă într-o altă epocă istorică. Nu!

Eu cred – și am să consolidez acest material – că ideea de intervenţie 
economică a statului într-o economie de piaţă capitalistă, intervenţie care 
poate îmbrăca și forma in extremis a naţionalizării, nu e un lucru care să nu 
se potrivească cu democraţia de tip liberal pe care o trăim, și cu, să zicem, 
fundamentele economice ale blocului comunitar.

Aceasta este tot o problemă.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Mulţumim pentru dezbatere. Nu puteam să nu remarcăm curajul 
autorului, care este de admirat. În cercetarea știinţifică nu poţi să te 
limitezi la lucruri mărunte, de rutină. Totdeauna trebuie să spargi graniţele. 
Chestiunea incită, tema, în mod evident, excede zona dreptului; este 
o chestiune cu perspective politice, economice, sociale. Construcţia 
instrumentarului juridic succede deciziei social-politice. Știinţa trebuie să 
ofere soluţii argumentate pentru orice decizie.
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Insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale: sunt 
pe deplin compatibile principiile dreptul public cu 

exigenţele unui management efi cient?

Prof. univ. dr. Radu CARP
Universitatea din Bucureşti

Instituţiile publice au fost multă vreme excluse în România şi în dreptul 
comparat de la aplicarea procedurii insolvenţei. Codul comercial român 
din 1887, parţial în vigoare, prevedea la art. 8 (abrogat în prezent) că statul 
şi instituţiile publice nu pot fi  asimilaţi comercianţilor, prin urmare nu li se 
poate aplica procedura insolvenţei sau a falimentului.

Tendinţa actuală în dreptul comercial şi în dreptul administrativ este 
de a abandona această concepţie. Statele europene au introdus acest 
mecanism datorită infl uenţei dreptului american, SUA fi ind prima ţară care 
a recunoscut în 1934 insolvenţa oraşelor prin Bankruptcy Act, ca răspuns la 
criza fi nanciară din anii 1930. Această lege a fost modifi cată pentru a include 
şi municipalităţile între persoanele juridice care se supun insolvenţei, prin 
introducerea unor reglementări specifi ce (Capitolul 9). Un caz cunoscut 
este cel al Orange County, statul California: în 1994 acest district a pierdut 
bani datorită unor sume alocate pentru fonduri de investiţii care nu au dat 
randament. Un alt caz este cel al oraşului Vallejo, tot din statul California. 
Angajaţii municipalităţii nu au mai putut primi salariile care crescuseră 
nejustifi cat. În 2008 Vallejo a devenit cel mai populat oraş din California 
care a cerut aplicarea Capitolului 9. Până în acest moment, în jur de 500 de 
UAT au fost declarate în stare de faliment, iar oraşe mari precum San Diego, 
Miami sau Cleveland au fost foarte aproape de această situaţie. În 2013, 
Detroit a devenit cel mai populat oraş din SUA care a cerut falimentul. Un 
judecător federal a aprobat ulterior un plan de redresare a datoriilor situate 
la 7 milioane de dolari. Totuşi, falimentul municipalităţilor/districtelor este un 
fenomen mai degrabă rar. Din 2008 până în 2012, raportul între UAT care au 
cerut falimentul şi numărul total a fost de 1668 :1, ceea ce înseamnă 0,06 %1.

România a introdus acest mecanism juridic în două etape.

1 Mike MACIAG, How rare are municipal bankruptcies?, http://www.governing.com/
blogs/by-the-numbers/municipal-bankruptcy-rate-and-state-law-limitations.html (accesat 
la data de 11.11.2015).
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În prima etapă, prin Legea nr. 273 din 2006 privind fi nanţele publice 
locale1 s-a introdus o referinţă la starea de insolvenţă a unităţii administrative 
– teritoriale (UAT). La art. 74 Legea nr. 273 din 2006 menţionează starea de 
„criză fi nanciară”, care poate fi  depăşită printr-un plan de redresare, iar la 
art. 75 este reglementată o procedură de insolvenţă sui generis a UAT.

Insolvenţa este definită drept „incapacitatea UAT de a-şi achita 
obligaţiile de plată lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se află în 
litigiu contractual” (art. 2), iar la art. 75 se afi rmă că UAT este în stare de 
insolvenţă dacă: a) nu a achitat obligaţiile de plată, lichide şi exigibile, mai 
vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul anual, fără a lua în 
calcul cele afl ate în litigiu contractual; b) nu a achitat drepturile salariale 
prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 
120 de zile de la data scadenţei. Este evident o contradicţie între cele 
două prevederi. Această procedură instituită de această lege făcea practic 
imposibilă aplicarea ei, fapt criticat în doctrină2.

În a doua etapă, a fost emisă O.U.G. nr. 46 din 2013 privind criza 
fi nanciară şi insolvenţa UAT3, care a modifi cat substanţial mecanismul 
descris de Legea nr. 273 din 2006. Legea defi neşte criza fi nanciară ca fi ind 
starea patrimoniului UAT ce se confruntă cu difi cultăţi fi nanciare, prin lipsa 
de disponibilităţi, ceea ce duce la neachitarea obligaţiilor de plată mai vechi 
de 90 de zile şi care depăşesc 15% din bugetul UAT, precum şi neachitarea 
drepturilor salariale prevăzute în buget, pe o perioadă mai mare de 90 de 
zile de la scadenţă. Insolvenţa este defi nită ca fi ind starea patrimoniului UAT 
ce se confruntă cu difi cultăţi fi nanciare, prin lipsa de disponibilităţi, ceea ce 
duce la neachitarea obligaţiilor de plată. Neachitarea se referă la 120 de 
zile, iar raportarea se face la 50% din bugetul UAT. Diferenţa dintre criza 
fi nanciară şi insolvenţă se referă, prin urmare, la numărul de zile de neplată 
a obligaţiilor şi la ponderea acestora în buget.

Autoritatea deliberativă (consiliul local, judeţean) constată criza 
financiară şi mandatează ordonatorul principal de credite (primarul, 
preşedintele consiliului judeţean) să elaboreze un proiect de plan de 
redresare financiară. Acest ordonator de credite solicită înregistrarea 
hotărârii în Registrul local al situaţiilor de criză fi nanciară al UAT. În cinci 
zile de la adoptarea hotărârii, se instituie Comitetul pentru situaţii de criză 

1 M. Of. nr. 618 din 18.07.2006.
2 Gheorghe Piperea, Insolvenţa instituţiilor publice, consecinţele faţă de alegeri, www.piperea.ro 

(accesat la data de 11.11.2015).
3 M. Of. nr. 299 din 24.05.2013.
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fi nanciară. Componenţa : primar, şeful serviciului fi nanciar-contabilitate, un 
reprezentant al consiliului local sau judeţean, un reprezentant al direcţiei 
generale a fi nanţelor publice (DGFP - serviciu deconcentrat al Ministerului 
Finanţelor) şi un reprezentant al structurii din care face parte unitatea.

Planul de redresare fi nanciară cuprinde: o prezentare a situaţiei fi nanciare 
a UAT; măsuri care să asigure serviciile esenţiale pe durata aplicării planului; 
măsuri de îmbunătăţire a managementului fi nanciar şi pentru efi cientizarea 
furnizării serviciilor publice esenţiale; măsuri pentru reducerea cheltuielilor; 
planifi carea bugetară; stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea planului, 
obiective, persoane responsabile şi termene. Implementarea planului de 
redresare fi nanciară este obligatorie pentru UAT. Criza fi nanciară încetează: 
dacă condiţiile care au dus la constatarea crizei fi nanciare nu mai există 
timp de 180 de zile; dacă sunt îndeplinite criteriile de insolvenţă. Insolvenţa 
începe cu depunerea unei cereri la tribunal de către creditori sau de către 
ordonatorul principal de credite. Cererea trebuie însoţită de: bugetul 
UAT; lista bunurilor afl ate în patrimoniu; lista creditorilor; lista plăţilor şi 
transferurilor patrimoniale efectuate pe arcușul unei perioade anterioare 
de 120 de zile; lista serviciilor publice esenţiale pe care UAT le va furniza 
pe durata insolvenţei. Judecătorul sindic dă o hotărâre de deschidere a 
procedurii insolvenţei şi numeşte un administrator judiciar. Acesta trimite 
notifi cări creditorilor UAT şi întocmeşte un tabel al creanţelor. Împreună 
cu ordonatorul principal de credite, elaborează un plan de redresare, supus 
avizului DGFP şi supus aprobării consiliului local sau judeţean. Planul 
de redresare cuprinde mijloacele şi termenele limită pentru lichidarea 
datoriilor fi ecărui creditor. Executarea planului de redresare nu poate dura 
mai mult de 3 ani, de la data aprobării acestuia. Procedura insolvenţei se 
declară închisă dacă creanţele cuprinse în tabloul defi nitiv de creanţe au 
fost stinse integral. Dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au dus la 
constatarea insolvenţei, se declară închiderea procedurii, chiar dacă nu toate 
creanţele au fost achitate. Nedeclararea stării de criză fi nanciară constituie 
contravenţie; nedeclararea sau declararea cu întârziere a stării de insolvenţă, 
în mai mult de 6 luni este infracţiune. În cazul insolvenţei UAT, sancţiunile 
nu privesc UAT sau comunitatea locală, ci pe ordonatorul de credite.

Ce se întâmplă în situaţia în care starea de insolvenţă şi preluarea 
atribuţiilor ordonatorului de către administratorul judiciar se prelungeşte 
ulterior datei alegerilor? Persoana care câştigă alegerile nu îşi va putea 
începe mandatul? Sancţiunea se aplică prin urmare şi persoanei nou alese? 
Din exprimarea legii, care se referă la „ordonator de credite” ca funcţie şi 
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nu ca persoană, sancţiunea nu este intuitu personae, ci se extinde şi noului 
ales. Această situaţie poate naşte însă controverse, deoarece în acest fel 
voinţa electoratului nu poate fi  pusă în aplicare. Problema fi nanciară a UAT 
poate fi  rezolvată prin noua procedură, însă problema de drept public este 
ignorată de aceasta. Dacă s-ar ţine cont de durata mandatului unui ales 
local, problema fi nanciară nu ar putea fi  rezolvată decât în anumite situaţii. 
Aceasta arată că uneori exigenţele de management specifi ce UAT nu sunt 
întru totul compatibile cu limitarea în timp a mandatelor aleşilor locali 
şi în general cu regulile dreptului public. Deşi s-a subliniat de multe ori 
în doctrină necesitatea unei asemenea reglementări, rezultatele punerii în 
aplicare a acestui mecanism juridic sunt modeste. Multe UAT nu doresc 
declararea stării de criză fi nanciară, chiar dacă OUG nr. 46 din 2013 instituie 
sancţiuni pentru nedeclarare. Atomizarea administraţiei publice locale, 
prin apariţia unui număr impresionant de UAT fără vreun studiu de impact, 
ceea ce îngreunează funcţionarea administraţiei la nivel local, nu a putut fi  
remediată prin această reglementare, cel puţin deocamdată.

Motivaţia introducerii mecanismului de insolvenţă al UAT a fost cea 
de a rezolva incapacitatea unor astfel de unităţi de a se auto-gestiona cu 
sumele de bani pe care le au la dispoziţie. Expert Forum remarca într-un 
studiu publicat în 20131 faptul că doar 650 de comune dintr-un total de 
2860 îşi pot acoperi integral cheltuielile salariale din veniturile proprii plus 
cota-parte din impozitul pe venit personal care li se virează lunar, aceste 
surse reprezentând 48% din totalul bugetelor locale. Mai îngrijorător este 
faptul că 24% din aceste comune (685) au cheltuieli salariale mai mult 
decât duble în raport cu veniturile. În aceste condiţii, majoritatea UAT 
sunt într-o permanentă stare de insolvenţă de facto. Soluţia alocării de 
sume suplimentare din fondurile naţionale pentru proiecte de investiţii 
s-a dovedit a fi generatoare de clientelism politic, generând totodată 
o şi mai mare dependenţă a UAT faţă de centru, fi ind astfel o piedică în 
calea descentralizării. Expert Forum considera chiar că singura raţiune de 
a exista a acestor UAT „proiectate din start să fi e în faliment tehnic” este 
„conservarea bazei de clientelism politic în teritoriu”. Cum soluţia fuziunii 
UAT nu era şi nu este fezabilă din cauza orgoliilor identitare locale, s-a găsit 
soluţia reglementării insolvenţei UAT, în aşa fel încât cele cu probleme 
majore de asigurare a cheltuielilor minimale să nu mai fi e nevoite să ceară 
fi nanţare de la centru pe criterii exclusiv politice. Din păcate, această soluţie 

1 Clientelismul politic în alocarea de fonduri către primării, http://expertforum.ro/extra/
harta-bugetelor/EFOR-rap-anual-2013.pdf (accesat la data de 11.11.2015).
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s-a dovedit a nu fi  practicată, ceea ce readuce în prim plan necesitatea 
unei reale descentralizări prin care UAT să poată avea mai multe venituri 
proprii, în paralel cu găsirea unor mecanisme de încurajare a fuziunilor UAT, 
în vederea creării unor UAT capabile să se descurce mai bine din punct de 
vedere fi nanciar şi care să aplice mai efi cient, datorită acestei particularităţi, 
principiile bunei guvernări.
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Sistemul de control instrument indispensabil în 
implementarea cu succes a proiectelor europene

Lilian ONESCU
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

lilian.onescu@anap.gov.ro

Introducere

Contextul economic actual, în care incertitudinea şi instabilitatea sunt 
riscuri care tind să se generalizeze, determină organizaţiile să se adapteze 
la aceste condiţii prin ameliorarea permanentă a sistemului de gestionare 
a resurselor și prevenirea fraudelor, prin adoptarea unor metode şi tehnici 
tot mai efi ciente şi efi cace care să asigure o tratare a riscurilor la un nivel 
tot mai ridicat de competenţă şi acurateţe.

Procesul de control stă la baza atitudinii generale, a integrităţii, 
a valorilor etice şi comportamentale ale angajaţilor. Se regăseşte în 
filozofia şi stilul de operare al managementului, în modul de atribuire 
al responsabilităţilor şi autorităţii şi nu în ultimul rând în sistemul de 
organizare şi dezvoltare al angajaţilor.

Astăzi tot mai multe organizaţii îşi bazează activitatea pe dezvoltarea 
proiectelor, inclusiv obiectivele Uniunii Europene sunt atinse prin realizarea 
cu succes a unor proiecte, care, deşi la primă vedere sunt văzute a fi 
singulare, în fapt, prin rezultate conduc într-o proporţie mai mare sau mai 
mică la atingerea obiectivelor propuse.

Politica regională a UE se bazează pe transferuri de fonduri dinspre ţările 
bogate spre cele sărace. Aceste fonduri sunt folosite pentru încurajarea 
dezvoltării în regiunile defavorizate, pentru revitalizarea zonelor industriale 
aflate în declin, pentru sprijinirea inserţiei profesionale a tinerilor şi a 
şomerilor de lungă durată, pentru modernizarea agriculturii şi pentru 
ajutorarea zonelor rurale defavorizate.

Tocmai de aceea este important ca, încă din faza de concepţie, după 
fi ecare etapă sau stadiu al proiectului să fi e prevăzută o etapă de control 
care să permită luarea deciziilor impuse de practică. Costul remedierii lor 
este cu atât mai mare cu cât sunt identifi cate mai târziu. Performanţa 
sistemului de control este asigurată prin efi cienţă, efi cacitate, economicitate 
şi calitate şi are ca obiectiv modul de gestionare a riscurilor, evaluarea 
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permanentă a sistemului de control al entităţii publice şi asigurarea unui 
management la nivel ridicat.

Controlul benefi ciarilor de proiect

2.1. Controlul intern la nivelul benefi ciarilor de proiect

Controlul intern reprezintă un set de proceduri (contabile sau de 
altă natură, în funcţie de tipologia proiectului și organizaţiei benefi ciare) 
sau un sistem proiectat în vederea promovării efi cienţei implementării, 
evitării fraudelor și erorilor. Controlul cuprinde și este defi nit de structura 
organizaţională a benefi ciarului de proiect, de procesele integrante (resurse 
umane, structură managerială, etc.) și are rolul de a sprijini îndeplinirea 
scopului proiectului și a obiectivelor acestuia.

Prin urmare, controlul intern trebuie să fie conceput astfel încât: 
condiţiile contractuale să poate fi  îndeplinite, informaţiile fi nanciare să 
fi e fi abile și corecte, obiectivele proiectului să fi e atinse, iar rezultatele 
proiectelor să fi e efi cace și efi ciente.

Lipsa unui sistem de control intern sau aplicarea incorectă a principiilor 
acestuia reprezintă unul dintre riscurile majore pentru implementarea 
eficientă și în conformitate cu cerinţele contractuale ale proiectelor 
fi nanţate prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune. Astfel, 
configurarea sistemelor de control reprezintă o etapă cheie în faza de 
început a proiectelor.

În vederea implementării unui sistem de control intern adecvat 
în cadrul unei organizaţii beneficiare este necesară definirea în scris a 
tuturor responsabilităţilor, sarcinilor și controalelor, inclusiv a: fi șelor de 
post detaliate, descrierea fl uxurilor fi nanciare cu indicarea punctelor de 
control, organigrama, etc. În mod concret, pentru asigurarea unui sistem 
de control intern cât mai eficient în primul rând trebuiesc efectuate 
următoarele activităţi: separarea funcţiilor de management și a celor 
privind autorizarea cheltuielilor; separarea sarcinilor contabile de cele 
privind fl uxul de numerar; verifi carea și autorizarea fi șelor de pontaj de 
către managerului de proiect; existenţa unui sistem corect și coerent al 
documentelor justifi cative (benefi ciarul trebuie să se asigure că deţine copii 
ale documentelor justifi cative ale partenerilor din proiecte); deţinerea de 
către benefi ciar a procedurilor/manualelor organizaţionale implementate 
la nivelul partenerilor pentru a se asigura că principiile generale privind 
controlul sunt respectate.
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Figura nr. 1: Procesul de elaborare al sistemului de control intern la nivelul 
unui proiect (prelucrare proprie)

Chiar dacă benefi ciarii de proiecte sunt organizaţii mici, sistemele de 
control trebuie să existe și să fi e implementate în conformitate cu cele mai 
bune practici. Gradul de adecvare a sistemului de control al benefi ciarului 
poate fi  verifi cat prin utilizarea unor liste standard.

Tabel nr. 1: Exemplu privind testarea măsurilor implementate la nivelul 
benefi ciarilor în ceea ce priveşte Segregarea funcţiilor (prelucrare proprie)

Organizaţia a pus în implementare măsuri pentru 
segregarea funcţiilor între:

DA Nu N/A Comentarii

Custodia activelor și funcţiile de verifi care?

Funcţiile de management și funcţiile de autorizare? 
(de exemplu derularea procedurilor de achiziţii vs. 
semnarea unui contract cu furnizorii de servicii/ 
bunuri)

Funcţiile de management și funcţiile contabile? (de 
exemplu aprobarea facturilor vs. emiterea acestora)

Atribuţiile privind efectuarea contabilităţii și cele 
privind plata? (de exemplu elaborarea ordinului de 
plată vs. Întocmirea notei contabile)

Implementarea cu succes a unui control intern se poate realiza în 
condiţiile în care sunt respectate următoarele principii: controlul intern este 
guvernat de regulile minimale de management, cuprinse în standardele de 
control intern; costurile aplicării controlului intern nu trebuie să depășească 
benefi ciile rezultate din acesta; controlul intern este adaptat dimensiunii, 
complexităţii şi mediului specifi c entităţii; controlul intern vizează toate 
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nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile; finalitatea sa 
constă în asigurarea rezonabilă că obiectivele vor fi  atinse.

Principalele modele de control intern recunoscute pe plan internaţional, 
concepute pentru organizarea sistemului de control intern, astfel încât să 
răspundă cerinţelor managementului riscului sunt: Modelul COSO – SUA; 
Modelul COCO – Canada.

Sistemul de control intern/managerial – MODELUL COSO
Modelul COSO este o metodologie integrată privind control intern 

(Internal Control Integrated Framework), lansată de Comisia Europeană 
în septembrie 1992. Denumirea modelului vine de la raportul COSO 
(Comitetului de Sponsorizare a Organizaţiilor Comisiei Treadway Committee 
of Sponsoring Organizations)1. Potrivit defi niţiei date activităţii de control 
intern de către COSO în 1992, acesta este un proces implementat de 
Consiliul de Administraţie, managementul superior şi personalul instituţiei 
menit să asigure realizarea obiectivelor entităţii.

Defi niţia controlului intern dată de COSO în anul 1992, refl ectă patru 
principii fundamentale: controlul intern este un proces integrat, nu doar o 
activitate suplimentară, pe care sunt obligaţi angajaţii să o efectueze; controlul 
intern nu înseamnă numai manuale de politici, standarde şi formulare, ci 
implicarea salariaţilor la fiecare nivel al organizaţiei; controlul intern are 
menirea de a asigura, într-un mod rezonabil, managementul și Consiliului 
de Administraţie asupra faptului că obiectivele organizaţiei vor fi  îndeplinite; 
controlul intern este angrenat în îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Obiectivele modelului COSO au în vedere: îmbunătăţirea calităţii 
raportărilor fi nanciare prin creșterea performanţelor manageriale, integrarea 
standardelor legate de etica business-ului și introducerea sistemelor 
de control intern; unificarea conceptului de control intern încorporând 
conceptele legate de eficienţă operaţională, integritatea raportărilor 
fi nanciare și armonizarea cu reglementările și legislaţia existentă; integrarea 
controlului intern în sistemele de management al riscului a organizaţiilor.

Modelul COSO cuprinde cinci etape care sunt integrate procesului 
de management pentru a îmbunătăţii calitatea procesului de exercitare a 
entităţii, a preveni pierderile și a asigura un răspuns rapid la modifi cările ce 
apar în sistem:

1 În anul 1985 senatorul Treadway, a instituind „Comisia Treadway” (cunoscută şi sub 
denumirea de Comisia Naţională Împotriva Raportării Frauduloase) care a avut ca principal 
obiectiv analiza factorilor cauzali ce au condus la raportări fi nanciare frauduloase efectuate 
de către companiile din Statele Unite ale Americii. În urma recomandării acestei comisii a 
luat fi inţă Comitetul de Sponsorizare a Organizaţiilor care. Comitetul a reunit specialiști în 
domeniile auditului intern şi extern, ai controlului intern care au elaborat lucrarea - Codul 
controlului intern, prin care s-a demonstrat că activitatea de control intern nu are nici o 
legătură directă cu activităţile de inspecţie şi verifi care.
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Mediul de control la nivelul organizaţiei: stabilește bazele sistemului 
de controale interne prin furnizare unei structuri și discipline generale. 
De asemenea stabilește o serie de principii cum ar fi  integritate și valori 
etice, competenţele angajaţilor, fi lozofi a managerială și stilul de aplicare, 
dezvoltarea resurselor umane și directivele manageriale.

Evaluarea riscurilor: implică evaluarea şi analiza făcută de către 
management, nu de către auditorii interni, a riscurilor ce pot afecta 
obiectivele stabilite;

Activităţile de control a riscurilor: politicile, procedurile, controalele și 
alte practici a căror scop constau în asigurarea ca obiectivele stabilite de 
management sunt atinse şi riscurile posibile sunt adresate.

Informarea şi comunicarea: sprijină toate celelalte componente ale 
COSO prin comunicarea către angajaţi a responsabilităţilor privind controlul 
şi furnizarea de informaţii într-un format adecvat și în timp util

Monitorizare: implică supervizarea controalelor interne de către 
management, supervizarea din partea altor membri externi procesului 
(auditori interni, organisme de monitorizare etc.), sau aplicarea unor 
metodologii independente de tipul procedurilor sau chestionarelor standard 
completate de angajaţii din cadrul procesului de control intern.

Figura nr. 2: Componentele modelului COSO (prelucrare proprie)

În lucrarea „Teoria și practica auditului intern”, Jacques Renard arată 
că la cele cinci elemente ale controlului intern din modelul COSO poate fi  
adăugat și auditul intern, motivaţia bazându-se pe faptul că auditul intern 
contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de control intern, fără însă a exonera 
managementul entităţii de obligaţiile și responsabilităţile acestuia în ceea 
ce privește descoperirea și prevenirea fraudelor și a erorilor din sistem.
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Astăzi modelul COSO ce este din ce în ce mai mult aplicat în managementul 
fondurilor structurale datorită aplicabilităţii sale în creșterea eficienţei 
organizaţionale din perspectiva managerială, fi nanciară și a resurselor umane.

Sistemul de control intern/managerial – Modelul COCO
A fost elaborat în anul 1995 de Institutul Canadian al Contabililor 

Autorizaţi (CICA), fi ind alcătuit din aceleași elemente ca și modelul COSO, 
însă grupate altfel. În acest model, controlul intern reprezintă ansamblul 
elementelor unei organizaţii (cultură, structură, procese, sarcini şi resurse), 
care în mod integrat ajută personalul să realizeze obiectivele organizaţiei.

Potrivit acestui model atribuţiile personalului se bazează pe: capacitatea 
şi competenţele pe care le au angajaţii (să poţi să faci); înţelegerea atribuţiilor 
postului ocupat şi a obiectivelor ce trebuie atinse (să ştii ce să faci); dorinţa 
de a realiza corect şi la timp atribuţiile (să vrei să faci); monitorizarea 
performanţelor şi supravegherea mediului pentru a învăţa să se adapteze 
schimbărilor (să te adaptezi schimbărilor).

Modelul COCO este considerat de specialişti ca fi ind modelul slab al 
controlului, deşi este mult mai formalizat decât COSO.

La baza acestui model stă teoria potrivit căreia nu putem avea un 
control eficient decât dacă toţi membrii organizaţiei înţeleg: scopul 
organizaţiei; obiectivele și resursele necesare pentru atingerea acestora; 
personal corespunzător care să aibă capacitatea de implicare și comunicare 
a obiectivelor; modalităţile de transmitere în toate structurile sociale; 
monitorizarea să fi e completată cu dorinţa de învăţare.

Realizând o paralelă între cele două modele de control intern putem spune 
că potrivit modelului COSO, controlul intern: este un proces implementat 
de toţi angajaţii unei entităţi; are un caracter relativ, oferind o asigurare 
rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor; iar potrivit modelului COCO, 
controlul intern: pune un accent mai mare pe mijloacele implementate decât 
pe angajaţi; are un caracter orientativ, nu dă o asigurare absolută considerând 
că „ajută la atingerea obiectivelor”.

În România, legislaţia specifi că sistemului de control intern/managerial 
cuprinde: Ordinul M.F.P. nr. 946 din 2005, republicat în 20121; O.G. nr. 119 
din 1999 privind controlul intern și controlul fi nanciar preventiv2; H.G. nr. 48 
din 2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea 
gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul fi nanciar multianual 
2014 – 2020, în domeniul Afaceri interne.

1 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946 din 2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. Republicat 
/ Modifi cat prin OMFP nr. 1423 din 2012.

2 O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul fi nanciar preventiv. Modifi cată 
prin O.U.G. nr. 2 din 2015.
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2.2. Sistemul de control extern al benefi ciarilor de proiecte

Auditul extern este efectuat de către Curtea de Conturi, care auditează 
crearea, managementul și utilizarea resurselor fi nanciare din sectorul public. 
Astfel, funcţia de audit este exercitată prin intermediul unor proceduri de 
audit public extern prevăzute în standardele elaborate în conformitate cu 
standardele de audit general acceptate la nivel internaţional. Curtea de 
Conturi efectuează activităţi specifi ce de control și audit extern cu privire 
la toate entităţile publice (în special audit fi nanciar și al performanţei).

Pentru a îndeplini obligaţiile României care decurg din calitatea de Stat 
Membru al UE, a fost înfi inţată Autoritatea de Audit, care vizează fondurile 
europene pre și post aderare acordate României de către UE. În conformitate 
cu legislaţia naţională și internaţională, Autoritatea de audit este singura 
autoritate naţională cu responsabilităţi de audit public extern a fondurilor 
nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană1.

În domeniul luptei împotriva fraudei și/sau a neregulilor, instituţia 
naţională este Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), organism 
care cooperează cu Ofi ciul European Antifraudă (OLAF). Departamentul 
pentru Luptă Antifraudă asigură protecţia intereselor fi nanciare ale Uniunii 
în România, cooperează cu OLAF, coordonează activităţile antifraudă la nivel 
naţional, respectiv efectuează controlul la faţa locului pentru proiectele 
fi nanţate din fonduri europene.

La nivelul Autorităţilor de Management sistemul de control cuprinde: 
asigurarea corectitudinii operaţiunilor finanţate prin Programele 
Operaţionale, precum și implementarea măsurilor de control intern 
în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros și 
transparent; asigurarea existenţei procedurilor privind păstrarea unei piste 
de audit corespunzătoare; derularea verifi cărilor la faţa locului; urmărirea și 
verifi carea instituirii de către organismul intermediar a unui sistem contabil 
distinct; furnizarea informaţiilor privind absorbţia fondurilor, validarea 
și transmiterea către Autoritatea de Plată a declaraţiilor de cheltuieli 
verifi cate și a cererilor de fi nanţare; transmiterea către Autoritatea de Plată 
a rapoartelor privind recuperarea sumelor necuvenite, precum și a celor 
neutilizate; efectuarea corecţiilor fi nanciare.

1 O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora. Modifi cată prin O.U.G. 26/2012. Scop: reglementează 
activităţile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanţelor 
bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 
a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către 
Comisia Europeană sau către alţi donatori internaţionali.
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Sistemul de control în Uniunea Europeană:
În majoritatea statelor Uniunii Europene există o funcţie de audit intern, 

însă aceasta nu acoperă în mod necesar toate zonele instituţionale. Obiectivele 
principale ale auditului vizează atingerea unui nivel relevant de coordonare și 
armonizare. Conformarea tradiţională și auditurile fi nanciare sunt suplimentate 
din ce în ce mai mult de serviciile de consultanţă și auditul performanţelor, care 
implică existenţa un personal de audit intern profesionist și bine instruit.

Referitor la auditul extern, în statele membre UE există o relaţie de lucru 
permanentă și complexă între entităţile care desfășoară auditul public intern 
și cele care se ocupă de auditul extern. Această relaţie s-a dezvoltat în timp, în 
unele ţări ea este ofi cială și prevăzută în acte normative, însă în toate cazurile 
are la bază chiar iniţiativa organizaţiilor de audit, cu scopul evitării dublării 
muncii și facilitării procesului din perspectiva entităţilor auditate.

Categorii de nereguli în gestionarea proiectelor fi nanţate din fonduri europene:
La începutul anului 2015 Autoritatea de Audit anunţa că a depistat cu 

ocazia evaluării modalităţii de implementare a fondurilor europene nereguli 
cu impact fi nanciar de 240,011 milioane lei, din care: corecţii fi nanciare cu 
privire la achiziţiile publice 143,903 milioane lei şi alte cheltuieli neeligibile 
în valoare de 96,108 milioane lei1.

Figura nr. 3: Valoarea impactului fi nanciar, urmare a verifi cărilor realizate 
în 2013, pe categorii de fonduri şi mii de lei

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de: http://www.curteadeconturi.ro/
Publicatii/RaportPublic2013.pdf

1 Curtea de Conturi – Raport public pe anul 2013, decembrie 2014 http://www.curtea
deconturi.ro/Publicatii/RaportPublic2013.pdf
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Neregulile au fost constatate în urma unor verifi cări efectuate asupra 
a doar 25,6% din totalul cheltuielilor declarate Comisiei Europene în anul 
2013, privind toate categoriile de fonduri europene, inclusiv cele structurale 
şi de coeziune, pentru agricultură şi de preaderare.

Au fost verifi cate peste 2.260 de proiecte/contracte/masuri fi nanţate 
din fondurile comunitare, fiind întâlnite nereguli precum: insuficienta 
capacitate a sistemelor de management şi control de a detecta – prin 
intermediul controalelor de prim nivel şi a procedurilor de verificare 
instituite – toate abaterile de la cadrul normativ aplicabil, atât în sfera 
achiziţiilor, cât şi în ceea ce priveşte declararea cheltuielilor efectuate din 
fonduri europene; modul de realizare a verifi cărilor de prim nivel de către 
autorităţile responsabile reprezintă în continuare zona unde se înregistrează 
cel mai ridicat nivel de risc de eroare, atât în ceea ce priveşte respectarea 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor, cât şi respectarea regulilor aplicabile 
achiziţiilor efectuate de benefi ciarii de fonduri; încălcarea regulilor privind 
achiziţiile prin divizarea valorii estimate a contractului sau achiziţionarea 
de bunuri fără organizarea unei proceduri de atribuire adecvate sau 
utilizarea unor criterii restrictive de eligibilitate a ofertanţilor ori declararea 
câştigătoare a unor oferte neconforme, în alte cazuri prin nerespectarea 
regulilor privind evitarea confl ictului de interese ori majorarea nejustifi cată 
a valorii contractelor prin acte adiţionale încheiate fără asigurarea unei 
competiţii adecvate, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din 
evenimente imprevizibile.

Figura nr. 4: Procentul corecţiilor fi nanciare aplicate proiectelor datorate 
activităţii de achiziţii în totalul neregulilor depistate de Autoritatea de Audit 
în anul 2013

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de: http://www.curteadeconturi.ro/
Publicatii/RaportPublic2013.pdf
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Abaterile constatate s-au datorat nerespectării în totalitate a cerinţelor 
de eligibilitate stabilite prin actele normative în vigoare sau procedurile 
aplicabile cuprinse în contractele de fi nanţare, ori au fost determinate de 
aplicarea defectuoasă a procedurilor de lucru. Astfel, au fost identifi cate: 
acordarea unor fi nanţări pentru activităţi neeligibile, proiecte neeligibile 
sau cu benefi ciari neeligibili sau pentru care există suspiciunea ca au fost 
create condiţii artifi ciale în vederea obţinerii fi nanţării; declararea unor 
cheltuieli care nu au întrunit în totalitate cerinţele de eligibilitate sau 
erau aferente unor proiecte reziliate; autorizarea la plată a unor cheltuieli 
dublate, cheltuieli nejustifi cate sau care nu se regăsesc în contractele de 
fi nanţare, cheltuieli pentru care nu au fost furnizate documente justifi cative 
sau acestea nu au fost concludente, cheltuieli afectate de erori de calcul sau 
cu valori nerezonabile, întârzieri în implementarea tuturor recomandărilor 
formulate în rapoartele de audit anterioare.

În ceea ce privesc neregulile găsite pe fi ecare program operaţional, în 
topul neregulilor se situează Programul Operaţional Sectorial Transporturi 
cu 35,1 milioane lei, urmat îndeaproape de Programul Operaţional 
Dezvoltarea Resurselor Umane cu 33,188 mii lei şi de Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice cu 30,710 mii lei.

Figura nr. 5: Valoarea impactului fi nanciar, urmare a verifi cărilor realizate 
în 2013 pe fi ecare program operaţional

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de: http://www.curteadeconturi.ro/
Publicatii/RaportPublic2013.pdf
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Dacă în cadrul POS-T impactul fi nanciar este datorat aproape în egală 
măsură corecţiilor datorate achiziţiilor publice şi cheltuielilor neeligibile, în 
cadrul celorlalte două programe operaţionale lucrurile stau cu totul diferit:

În cadrul POS CCE, corecţiile fi nanciare datorate achiziţiilor reprezintă 
75,48% ca urmare a încălcării principiilor transparenţei şi tratamentului 
egal, a principiului nediscriminării şi recunoaşterii reciproce în procesul 
de evaluare şi selecţie a ofertanţilor şi numai 24,52% sunt datorate 
neaplicării proratei pentru calculul cheltuielilor generale de administraţie, 
neactualizării unor proceduri operaţionale, întârzieri în procesul de 
constituire a titlurilor de creanţă, decontarea unor cheltuieli neeligibile 
reprezentând contravaloarea diferenţelor de curs valutar şi aplicarea eronată 
a procentelor de fi nanţare nerambursabilă prevăzute în contracte.

În cadrul POS DRU, au fost găsite cele mai multe şi grave nereguli 
dintre toate cele 7 programe operaţionale pentru fondurile structurale 
şi de coeziune. Deficienţe au fost identificate atât la Autoritatea de 
Management, la Organismele Intermediare, cât mai ales la benefi ciari. 
La nivelul AM/OI, principalele sincope constatate au vizat: calitatea 
verifi cărilor de management, nerealizarea tuturor misiunilor de verifi care 
la faţa locului planificate, deficienţe privind sistemul de monitorizare 
şi raportare fi nanciară în sensul înregistrării incomplete sau incorecte a 
informaţiilor privind debitele sau nerealizării unor concilieri între datele 
introduse de Autoritatea de Management şi Autoritatea de Certifi care şi 
Plăţi şi cele declarate Comisiei Europene. La nivelul benefi ciarilor au fost 
identifi cate: abateri de la regulile privind eligibilitatea cheltuielilor cu un 
impact fi nanciar în sumă de 8,7 milioane lei, reprezentând salarii acordate 
nejustificat membrilor echipei de management sau de implementare, 
pentru un număr de ore nerealist sau în afara prevederilor stabilite de 
legislaţia aplicabilă, contravaloarea unor burse doctorale solicitate la 
rambursare pentru doctoranzi exmatriculaţi din programul doctoral sau 
care nu au fi nalizat doctoratul, achiziţii în leasing a unor bunuri neprevăzute 
în cererea de fi nanţare sau pentru care nu s-a demonstrat necesitatea în 
cadrul proiectului etc.

Concluzii

Sistemul de control, indiferent de modul în care este conceput și 
funcţionează, poate oferi doar o asigurare rezonabilă și nu una absolută că 
obiectivele entităţii sunt îndeplinite. Probabilitatea de realizare a acestora 
este afectată de limitele inerente ale controlului intern. Acest fapt se 
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datorează unor factori interni și externi care nu au fost și nu au putut fi  luaţi 
în considerare la proiectarea (conceperea) sistemului de controlului intern, 
cum ar fi : erori umane – neglijenţă, neatenţie, interpretări eronate, erori 
de raţionament etc.; abuzul de autoritate manifestat de unele persoane cu 
atribuţii de conducere, coordonare sau supervizare; limitarea independenţei 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu; schimbări frecvente intervenite în 
mediul intern și cel extern al entităţii; proceduri de control neadecvate; 
proceduri de control neadaptate sau adaptate și neaplicate; costurile 
controlului intern. Controlul intern trebuie să fi e efi cient, să nu determine 
costuri suplimentare și să permită economisirea resurselor de orice natură.

Sistemul de control trebuie privit ca un instrument de management, 
şi nu ca un mecanism de control, fi indcă are rolul de „sistem de avertizare 
timpurie” care permite luarea de măsuri corective pentru atingerea 
obiectivelor proiectului. Principalul obiectiv al sistemului de control este 
măsurarea continuă a progresului proiectului, urmărind aspecte precum 
managementul achiziţiilor, aspecte financiare, dar şi beneficiile pentru 
grupul ţintă. Scopul colectării informaţiilor este acela de a se putea stabili 
dacă proiectul se desfăşoară aşa cum a fost planificat, dacă îşi atinge 
scopurile şi obiectivele declarate în conformitate cu limita de timp propusă 
sau sunt necesare realizarea unor modifi cări. Nu în ultimul rând activitatea 
de control are o componentă de informare a fi nanţatorilor, a celor care 
implementează şi a benefi ciarilor proiectului despre mersul proiectului și 
despre progresul proiectului.

O problemă se va transforma într-o schimbare pozitivă doar atunci când 
nu poate fi  rezolvată fără să afecteze constrângerile de timp, bani și calitate.

În concluzie, un sistem de control rezonabil şi fl exibil, care se poate 
modifi ca în funcţie de realităţi, reuşeşte, nu în mod absolut, ci în anumite 
limite, să asigure îndeplinirea obiectivelor manageriale cu o mai mare 
probabilitate şi în condiţii mai bune.
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Unele aspecte privind aplicabilitatea procedurii 
ordonanţei de plată în materia contractelor 
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1. Consideraţii introductive privind procedura
ordonanţei de plată

Având consacrare legislativă în art. 1.013 – 1024 din noul Cod de 
procedură civilă (NCPC), procedura ordonanţei de plată este o procedură 
specială care oferă o soluţie rapidă de recuperare a unor creanţe ce constau 
într-o sumă de bani, cu condiţia îndeplinirii anumitor cerinţe legale, 
legiuitorul urmărind să ofere o procedură suplă, fl exibilă și actualizată în 
raport cu celeritatea vieţii sociale și moderne1.

Procedura ordonanţei de plată este o procedură contencioasă2 care 
se aplică creanţelor certe, lichide și exigibile, creanţe care își au temeiul 
într-un contract și care trebuie să fi e constatată printr-un înscris ori să fi e 
determinată potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părţi 
prin semnătură ori în alt mod prevăzut de lege.

Obiectul cererii de ordonanţă de plată îl constituie emiterea unei 
hotărâri judecătorești care poartă denumirea de ordonanţă de plată, care 
va deveni titlu executoriu dacă vor fi îndeplinite condiţiile legale, titlu 
executoriu care, dacă obligaţia nu se execută de bunăvoie, poate fi  pus în 
executare silită, în condiţiile dreptului comun.

1 A se vedea C. C. Dinu, Procedura ordonanţei de plată, Editura Universul Juridic, București, 
2013, p. 6.

2 Ne raliem și noi opiniei exprimate în doctrina de specialitate conform căreia procedura 
ordonanţei de plată este o procedură contencioasă, în susţinerea acestei idei fi ind elocventă 
obligativitatea întâmpinării, verifi carea cererii de către instanţa de judecată, judecarea cererii 
cu citarea părţilor, etc. A se vedea în acest sens I. Leș (coordonator), C. Jugastru, V. Lozneanu, 
A. Circa, E. Hurubă, S. Spinei, Tratat de drept procesual civil, vol. II., Editura Universul Juridic, 
2015, p. 384; pentru o opinie potrivit căreia procedura ordonanţei de plată în prima etapă 
este o procedură necontencioasă, care devine contencioasă numai după formularea de către 
debitor a unor obiecţiuni cu privire la fondul cererii creditorului, a se vedea I. Deleanu, Tratat 
de procedură civilă, vol. II., Editura Universul Juridic, București, 2013, pp. 666-667.
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Procedural, din coroborarea prevederilor art. 1015 NCPC cu prevederile 
art. 1016 și ale art. 1017 rezultă că declanșarea procedurii se face prin 
comunicarea unei somaţii prin intermediul executorului judecătoresc 
sau prin scrisoare recomandată, care reprezintă o procedură prealabilă 
obligatorie, lipsa efectuării acesteia atrăgând respingerea ca inadmisibilă 
a cererii privind ordonanţa de plată.

Dacă debitorul nu plătește creanţa în termen de 15 zile de la primirea 
somaţiei, creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la 
instanţa competentă pentru judecarea fondului în primă instanţă, litigiul 
fiind guvernat de reguli procedurale specifice unei proceduri speciale, 
sumare și rapide, care derogă de la dreptul comun. Cu titlu de exemplu, 
timbrarea cererii este o taxă fi xă de 200 lei, citarea părţilor se face cu 
10 zile înaintea termenului de judecată, întâmpinarea se depune obligatoriu 
cu cel puţin trei zile înaintea termenului de judecată, iar aceasta nu se 
comunică reclamantului, care va lua cunoștinţă de conţinutul întâmpinării 
de la dosarul cauzei. Verifi carea cererii de către instanţă este limitată sub 
aspect probatoriu la actele afl ate la dosar, la explicaţiile și lămuririle părţilor. 
Instanţa poate admite cererea creditorului, pronunţând o hotărâre numită 
ordonanţă de plată, care poate fi  atacată cu cerere în anulare în termen 
de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia [art. 1.024 alin. (1) 
NCPC], cerere care se judecă de aceeași instanţă în complet de doi 
judecători, hotărârea de admitere sau respingerii a cererii în anulare fi ind 
defi nitivă.

Această procedură specială prezintă anumite avantaje de necontestat, 
respectiv: rapiditate, costuri relativ mici, deblocarea unor situaţii litigioase, 
diminuarea întârzierilor cu care se efectuează plăţile între entităţile 
prevăzute de această procedură, facilitatea accesului liber la justiţie etc., 
faţă de procedura de drept comun1.

2. Aplicabilitatea procedurii ordonanţei de plată în materia 
contractelor administrative, cu referire expresă 
la contractele de achiziţie publică

Potrivit dispoziţiilor art. 1.014 alin. (1) NCPC: „Prevederile prezentului 
titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de 
plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din 
cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat 

1 I. Leș (coordonator), C. Jugastru, .... , op. cit., 2015, p. 381.
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printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui 
înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.”

Prin autoritate contractantă, în sensul textul amintit anterior, se 
înţelege: a) orice autoritate publică a statului român sau a unui stat 
membru al Uniunii Europene, care acţionează la nivel central, regional sau 
local; b) orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), 
cu personalitate juridică, care a fost înfi inţat pentru a satisface nevoi de 
interes general, fără scop lucrativ, şi care se afl ă în cel puţin una dintre 
următoarele situaţii: (i) este fi nanţat, în majoritate, de către o autoritate 
contractantă, astfel cum este defi nită la lit. a; (ii) se afl ă în subordinea 
sau este supus controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este 
defi nită la lit. a); (iii) în componenţa consiliului de administraţie ori, după 
caz, a consiliului de supraveghere şi directoratului, mai mult de jumătate din 
numărul membrilor sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel 
cum este defi nită la lit. a); c) orice asociere formată de una sau mai multe 
autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b). [art. 1.014 
alin. (3) NCPC].

Ca urmare, în accepţiunea prevederilor art. 1014 alin. (1) procedura 
ordonanţei de plată se aplică tuturor contractelor civile, inclusiv contractelor 
civile încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, astfel cum 
este defi nită prin art. 1.014 alin. (3), contracte care sunt guvernate de un 
regim de drept comun1 (cum sunt contractele de închiriere a bunurilor din 
domeniul privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale2), în cazul 
cărora este de competenţa instanţelor civile soluţionarea litigiilor survenite 
în executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea 
unilaterală a acestora.

Per a contrario, în accepţiunea Codului de procedură civilă procedura 
ordonanţei de plată nu se aplică și contractelor administrative, asimilate 
actelor administrative conform prevederilor art. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 34 

1 V. Vedinaș, Drept administrativ, ediţia a IX-a revăzută și actualizată, Editura Universul 
Juridic, București, 2015, p. 266.

2 Cu titlu de exemplu, menţionăm contractele de închiriere a pajiștilor din domeniul privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale, al căror regim juridic este guvernat de Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2013, aprobată cu modifi cări și completări prin Legea nr. 86 
din 2014, cu precizarea că acest act normativ reglementează și contractele de concesiune și 
închiriere a pajiștilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale; pentru o analiză 
a cadrului normativ actual în materia administrării pajiștilor afl ate în domeniul public și privat 
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, prin concesionarea sau închirierea acestora, 
a se vedea E. L. Cătană, Dimensiuni ale tipologiei crizei în administraţia publică locală. Implicaţii 
practice și posibile soluţii, în E. Bălan, C. Iftene, M. Văcărelu (coordonatori), „Administraţia 
publică în situaţii de criză”, Editura Wolters Kluwer, București, 2015, pp. 94-101.
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din 2006, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554 din 2004, sens în care se exprimă și 
doctrina de drept procesual civil în care se arată că procedura ordonanţei 
de plată nu va putea fi  folosită pentru executarea unui act administrativ, 
fi scal sau vamal1.

Cu toate acestea, doctrina a sesizat necorelarea legislativă existentă 
între conceptul de „contract civil” și sintagma „autoritate contractantă” 
cuprinsă în norma legală instituită la art. 1.014 alin. (1), necorelarea 
legislativă fi ind determinată, în opinia autorului, de lipsa de diligenţă a 
legiuitorului, acesta edictând norma de la art. 1013 NCPC fără a lua în 
considerare noua natură juridică a contractului de achiziţie publică din 
O.U.G. nr. 34 din 3006, adică de contract administrativ iar nu comercial2.

Sesizăm însă că prin Legea nr. 72 din 2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de 
bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante3, se face referire expresă la aplicabilitatea ordonanţei 
de plată în materia unor contracte administrative, ceea ce rezultă din 
coroborarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu prevederile art. 16 din Legea 
nr. 72 din 2013.

Concret, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 72 din 2013 prevede că acest act 
normativ se aplică „creanţelor certe, lichide şi exigibile, constând în obligaţii 
de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract încheiat între 
profesionişti sau între aceştia şi o autoritate contractantă, contractul având 
ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea 
şi execuţia lucrărilor publice, a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile”, 
iar art. 16 din Legea nr. 72 din 2013 dispune că: „Dacă debitorul întârzie în 
efectuarea plăţii, creditorul poate obţine un titlu executoriu prin procedura 
ordonanţei de plată, prevăzută de dispoziţiile art. 1.013-1.024 din cadrul 
titlului IX al Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare.”

Faţă de modifi cările legislative survenite prin Legea nr. 72 din 2013 se 
cuvine a face o primă observaţie, și anume că, prin reglementarea cuprinsă 
în acest act normativ privind aplicabilitatea procedurii ordonanţei de plată 
în materia contractelor încheiate „între profesionişti sau între aceştia şi o 
autoritate contractantă, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri 

1 M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. II., Editura Universul Juridic, 2013, p. 781; I. Leș, 
(coordonator), C. Jugastru, ...., op. cit., 2015, p. 383.

2 C. Grigoraș, Contenciosul administrativ potrivit Noului Cod de procedură civilă, Editura 
Hamangiu, București, 2014, p. 214.

3 Publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013.
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sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea şi execuţia lucrărilor publice, 
a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile”, se face referire expresă la un 
anumit tip de contracte administrative și anume la contractele de achiziţie 
publică, reglementate prin O.U.G. nr. 34 din 2006, aprobată prin Legea 
nr. 337 din 2006, cu modifi cările și completările ulterioare.

Astfel, art. 4, alin. (1) din O.U.G. nr. 34 din 2006 defi nește contractul de 
lucrări ca „acel contract de achiziţie publică care are ca obiect: a) fi e execuţia 
de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia 
unei construcţii; b) fi e atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una 
dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât şi execuţia 
unei construcţii; c) fi e realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care 
corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în 
care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b).”

De asemenea, prin art. 5, alin. (1) din O.U.G. nr. 34 din 2006 se defi nește 
contractul de furnizare ca „acel contract de achiziţie publică, altul decât 
contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor 
produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără 
opţiune de cumpărare”, iar art. 6, alin. (1) din același act normativ defi nește 
contractul de servicii ca „acel contract de achiziţie publică, altul decât 
contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau 
mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B.”

Or, contractele de achiziţie publică, indiferent că sunt contracte de 
lucrări, contracte de furnizare sau contracte de servicii, intră în categoria 
contractelor administrative1, sens în care sunt elocvente prevederile 
art. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 34 din 2006, care defi nește contractul de achiziţie 
publică ca fi ind „contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care 
include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este defi nit la art. 229 
alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una ori mai multe autorităţi 
contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe 
de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse ori 
prestarea de servicii”.

1 Pentru detalierea conceptului de contract administrativ, a se vedea C.S. Săraru, 
Contractele administrative. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, 
București, 2009; O. Puie, Contractele administrative în contextul noului Cod civil și al noului Cod 
de procedură civilă, Editura Universul Juridic, București, 2014; V. Vedinaș, Drept administrativ, 
op. cit., 2015, pp. 138-146; R. N. Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, București, 
2009, pp. 358-383; I.-C. Dinu, C. Dinu, Viziunea actuală și necesitatea regândirii reglementării 
legale a contractului administrativ, Revista de Drept Public, nr. 4 din 2014, pp. 109-114;
I. Lazăr, Contractul administrativ în activitatea administraţiei publice, Revista Transilvană de 
Știinţe Administrative, nr. 1(25) din 2010, pp. 93-128.
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O atare califi care juridică de contract administrativ este corespunzătoare 
naturii juridice a contractului de achiziţie publică, prin raportare la 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554 din 2004, care asimilează actelor administrative şi „contractele 
încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare 
a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, 
prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice”, ale art. 2 alin. (1) lit. c) 
teza ultimă din lege, care dispune că „…prin legi speciale pot fi  prevăzute şi 
alte categorii de contracte administrative supuse competenţei instanţelor 
de contencios administrativ”, respectiv ale art. 18 alin. (4) din lege, care face 
referire expresă la această sintagmă, prevăzând soluţiile pe care le poate 
dispune instanţa atunci când acţiunea în contencios administrativ are ca 
obiect un contract administrativ1.

O a doua observaţie are în vedere considerentul că, potrivit prevederilor 
Legii nr. 72 din 2013 procedura ordonanţei de plată se aplică doar 
contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a acestui act normativ, 
ceea ce este cuprins în art. 21 din Legea nr. 72 din 2013, care prevede 
următoarele: „Dispoziţiile prezentei legi, cu excepţia prevederilor art. 15, 
nu sunt aplicabile obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante 
înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Remarcăm însă că, la scurt timp după intrarea în vigoare a Legii nr. 72 
din 2013, dispoziţiile art. 21 din acest act normativ au fost modifi cate prin 
O.G. 29 din 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare2, care dispune 
la art. 19 următoarele: „(1) Obligaţiile de plată a unor sume de bani rezultând 
din contractele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 72 din 2013 privind măsurile 
pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume 
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia 
şi autorităţi contractante au regimul stabilit potrivit clauzelor contractuale 
şi dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii sau, după caz, modifi cării 
acestora. (2) Dacă debitorul întârzie în efectuarea plăţii, creditorul poate 
obţine un titlu executoriu prin procedura ordonanţei de plată, prevăzută de 
dispoziţiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlului IX din Legea nr. 134 din 2010 

1 V. Vedinaș, Drept administrativ, op. cit., 2015, p. 139; E. L. Cătană, Discuţii privitoare 
la natura juridică a contractului de achiziţie publică din perspectiva modifi cărilor legislative 
succesive aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 2006, în Dreptul nr. 5 din 2013, 
p. 132.

2 O.G. nr. 29 din 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în M. Of. al 
României, Partea I, nr. 550 din 30.08.2013, aprobată prin Legea nr. 168 din 2014, publicată în 
M. Of. al României, Partea I, nr. 922 din 18.12.2014.
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privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.”

Potrivit Notei de fundamentare la Ordonanţa Guvernului 29 din 
20131, prin Legea nr. 72 din 2013 se transpune Directiva 2011/7/CE privind 
combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale, directivă care 
permite statelor membre să aplice prevederile sale doar contractelor între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi încheiate după intrarea în vigoare 
a normei de transpunere. În aplicarea acestei opţiuni, pentru a reduce 
costurile bugetare, emitentul ordonanţei a considerat că este necesar 
a se prevedea că dispoziţiile normei de transpunere nu sunt incidente 
contractelor anterioare, singurele prevederi aplicabile imediat fiind cele 
referitoare la obţinerea unui titlu executoriu prin procedura ordonanţei 
de plată, prevăzută de dispoziţiile art. 1.013 - 1.024 din cadrul titlului IX al 
Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedură civilă. Pentru aceasta, în 
Nota de fundamentare se propune precizarea prin ordonanţă a faptului că 
obligaţiile de plată rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi 
între aceştia şi autorităţi publice au regimul stabilit de norma în vigoare la 
data încheierii acestor contracte sau a modifi cării lor, nerealizarea acestei 
modificări fiind „de natură a crea o practică neunitară în interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor Legii nr.72 din 2013 în ceea ce priveşte contractele în 
derulare, cu consecinţa impunerii unor constrângeri suplimentare faţă de 
bugetul general consolidat, contrar angajamentelor asumate prin acordurile 
cu instituţiile fi nanciare internaţionale”.

Analizând prevederile Legii nr. 72 din 2013 cu cele cuprinse în art. 19 
din O.G. nr. 29 din 2013, se pune în discuţie dacă procedura ordonanţei de 
plată se aplică sau nu și contractelor de achiziţie publică încheiate anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 72 din 2013.

În opinia noastră, deși ambiguitatea dispoziţiilor legale cuprinse în art. 19 
din O.G. nr. 29 din 2013 la o primă vedere permite aprecieri interpretative 
pro sau contra problemei supuse analizei, ţinând cont de conţinutul normei 
cuprinse la art. 19 din ordonanţă și de Nota de fundamentare, suntem de 
părere că aceste prevederi legale permit aplicarea procedurii ordonanţei 
de plată în materia contractelor de achiziţie publică încheiate înainte 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 72 din 2013. În acest sens, este de 
relevat că dispoziţiile art. 19 din ordonanţă se aplică contractelor „prevăzute 
la art. 21 din Legea nr. 72 din 2013” iar art. 21 din Legea nr. 72 din 2013 face 
referire la contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

1 http://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-
og-nr-29-27-08-2013&page=43, accesat la data de 22 octombrie 2015.
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contractante „înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi”, obligaţiile 
de plată a unor sume de bani rezultate din aceste contracte având „regimul 
stabilit potrivit clauzelor contractuale şi dispoziţiilor legale în vigoare la data 
încheierii sau, după caz, modifi cării acestora”, astfel cum prevede art. 19 alin. (1) 
din O. G. nr. 29 din 2013.

Acceptând că textul de lege cuprins în art. 19 din O.G. nr. 29 din 2013 
reglementează admisibilitatea procedurii ordonanţei de plată și în materia 
contractelor de achiziţie publică încheiate anterior intrării în vigoare a 
Legii nr. 72 din 2013, se pune în discuţie dacă această prevedere legală 
contravine principiului neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) 
din Constituţia României, respectiv principiului securităţii raporturilor 
juridice. Astfel, este deja de notorietate că, în materia excepţiei de 
nelegalitate care cuprinde dispoziţii similare cu privire la aplicabilitatea 
acestei instituţii juridice în ceea ce privește actele administrative emise 
anterior intrării în vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554 din 
2004, în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie s-a decis că aceasta 
este admisibilă numai pentru actele emise după intrarea în vigoare a Legii 
contenciosului administrativ nr. 554 din 2004, din considerentele rezultate 
din aplicarea principiului stabilităţii raporturilor juridice și din interpretarea 
sistematică și istorico-teleologică a legii1.

Ca urmare, există posibilitatea ca instanţele judecătorești să decidă, prin 
similitudine cu practica judecătorească în materia excepţiei de nelegalitate, 
că prevederile art. 19 din O.G. nr. 29 din 2013 încalcă dreptul la un proces 
echitabil (cu componentele sale: principiul securităţii raporturilor juridice și 
dreptul la justiţie) consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului și principiile statuate prin Codul bunei administraţii, aprobat prin 
Recomandarea CM/Rec (2007) a Comitetului Miniștrilor, astfel că procedura 
ordonanţei de plată se aplică doar contractelor de achiziţie publică încheiate 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 72 din 2013.

Rămâne la latitudinea instanţelor judecătorești competente să aprecieze 
dacă în aplicarea prevederilor art. 19 din O.G. nr. 29 din 2013 prevalează o 
atare interpretare fondată pe respectarea principiului securităţii raporturilor 
juridice sau prevalează raţionamentul juridico-economic, menţionat și în 

1 În acest sens, a se vedea, G. V. Bîrsan, B. Georgescu, Excepţia de nelegalitate. Jurisprudenţa 
Secţiei de contencios administrativ și fi scal a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, Editura Hamangiu, 
București, 2006; G. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată și adnotată, ediţia 
a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015, p. 170; în sens contrar, 
a se vedea Curtea Constituţională, Decizia nr. 404 din 10 aprilie 2008, publicată în M. Of. al 
României, Partea I, nr. 347 din 06.05.2008; de asemenea, pentru opinii contrare, a se vedea, 
D. Apostol Tofan, Unele consideraţii privind excepţia de nelegalitate, în Revista de Drept Public 
nr. 4 din 2007, pp. 23-32; R. N. Petrescu, Drept administrativ, op. cit., 2009, p. 511.
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Nota de fundamentare la O. G. nr. 29 din 2013, de evitare a unei practici 
neunitare în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 72 din 2013 
în ceea ce priveşte contractele în derulare, care ar avea ca și consecinţă 
impunerea unor constrângeri suplimentare faţă de bugetul general 
consolidat, contrar angajamentelor asumate prin acordurile cu instituţiile 
fi nanciare internaţionale.

3. Instanţele judecătorești competente în judecarea cererii 
de emitere a ordonanţei de plată privind obligaţii de plată 
a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract de 
achiziţie publică

Potrivit prevederilor art. 1.015 NCPC, creditorul poate introduce cererea 
privind ordonanţa de plată la instanţa competentă pentru judecarea fondului 
cauzei în primă instanţă.

Or, în cazul cererilor de emitere a ordonanţei de plată privind obligaţii 
de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract de achiziţie 
publică sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 34 din 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modifi cări 
și completări prin Legea nr. 337 din 2006, care la art. 286 alin. (1) dispune 
următoarele: „Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi 
cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau 
denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează 
în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului în circumscripţia căruia se afl ă sediul autorităţii contractante”.

În consecinţă, prin coroborarea prevederilor art. 1.015 NCPC cu 
prevederile art. 286 alin. (1) din O.U.G. nr. 34 din 2006, judecarea cererilor 
de emitere a ordonanţei de plată privind obligaţii de plată a unor sume de 
bani care rezultă dintr-un contract de achiziţie publică este de competenţa 
instanţelor de contencios administrativ în circumscripţia cărora se afl ă 
sediul autorităţii contractante1.

1 În acest sens s-au pronunţat recent și instanţele judecătorești. Astfel, o societate 
comercială de drept privat a solicitat instanţelor judecătorești, în contradictoriu cu o unitate 
administrativ-teritorială, emiterea unei ordonanţe de plată prin care unitatea administrativ-
teritorială în calitate de autoritate contractantă să fi e obligată la plata unei sume rezultând 
din executarea unui contract de achiziţie publică privind execuţie de lucrări publice, plus 
penalităţi de întârziere. Societatea comercială a promovat iniţial o cerere de chemare în 
judecată pe care a introdus-o la Tribunalul Specializat Cluj ce a făcut obiectul Dosarului 
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Considerăm rolul instanţelor de contencios administrativ defi nitoriu 
prin prisma implicaţiilor deosebite ale contractelor de achiziţie publică în 
gestionarea fondurilor publice, inclusiv în ceea ce privește achiziţiile publice 
pentru realizarea proiectelor fi nanţate din fonduri externe nerambursabile, 
înfăptuirea actului de justiţie fi ind cu atât mai difi cilă, cu cât este incidentă 
procedura accelerată prevăzută la art. 1.013 – 1024 NCPC. Normele de 
procedură civilă fi ind însă aplicabile în condiţiile art. 296 din O.U.G. nr. 34 
din 2006 și ale art. 28 din Legea nr. 554 din 2004, este de observat că, 
în concordanţă cu principiul specialia generalibus derogant se aplică 
dispoziţiile art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 554 din 2004, potrivit cărora la 
judecarea acestor litigii se are în vedere regula după care principiul libertăţii 
contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public.

3. Concluzii

Având consacrare legislativă în art. 1.013-1024 din noul Cod de 
procedură civilă (NCPC), procedura ordonanţei de plată este o procedură 
specială care oferă o soluţie rapidă de recuperare a unor creanţe ce constau 
într-o sumă de bani, cu condiţia îndeplinirii anumitor cerinţe legale, 
legiuitorul urmărind să ofere o procedură suplă, fl exibilă și actualizată în 
raport cu celeritatea vieţii sociale și moderne.

În accepţiunea prevederilor art. 1014 alin. (1) NCPC, procedura 
ordonanţei de plată se aplică tuturor contractelor civile, inclusiv contractelor 
civile încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, astfel cum 
este defi nită prin legea civilă, contracte care sunt guvernate de un regim 
de drept comun, în cazul cărora soluţionarea litigiilor este de competenţa 
instanţelor civile.

Sesizăm însă că prin Legea nr. 72 din 2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de 

nr. 144/1285/2015 iar la scurt timp după aceea a promovat o altă cerere având același conţinut 
la Tribunalul Cluj - Secţia civilă, cerere ce a făcut iniţial obiectul dosarului nr. 1314/117/2015, 
instanţa transmiţând prin încheiere dosarul la Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios 
administrativ şi fi scal, de confl icte de muncă si asigurări sociale, unde dosarul s-a judecat sub 
numărul 1314/117/2015*. Este de observat că în cazul ambelor cereri de chemare în judecată 
instanţele de judecată sesizate au admis excepţia necompetenţei materiale și teritoriale 
invocată de unitatea administrativ-teritorială și au declinat competenţa de soluţionare a 
cauzei în favoarea Tribunalului Mureș, Secţia contencios administrativ și fi scal, aceasta fi ind 
instanţa de la sediul autorităţii contractante (Hotărârea nr. 658/ 10.03.2015 pronunţată 
de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 144/1285/2015, Hotărârea nr. 1491/29.04.2015 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fi scal, 
de confl icte de muncă si asigurări sociale, în dosarul nr. 1314/117/2015*, ambele nepublicate).
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bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante, se face referire expresă la aplicabilitatea ordonanţei 
de plată în materia unor contracte administrative (contractele de achiziţie 
publică), ceea ce rezultă din coroborarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu 
prevederile art. 16 din Legea nr. 72 din 2013.

Deși potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 72 din 2013 procedura 
ordonanţei de plată nu se aplică contractelor încheiate ulterior intrării 
în vigoare a acestui act normativ, prin O.G. nr. 29 din 2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare se dispune la art. 19 că obligaţiile de 
plată a unor sume de bani rezultând din contractele prevăzute la art. 21 
din Legea nr. 72 din 2013 au regimul stabilit potrivit clauzelor contractuale 
şi dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii sau, după caz, modifi cării 
acestora, creditorul putând obţine un titlu executoriu prin procedura 
ordonanţei de plată în cazul obligaţiilor de plată rezultate din aceste 
contracte.

Analiza textelor de lege sus-indicate, prin prisma doctrinei și practicii 
judecătorești în materie, ne-a permis conturarea argumentată a unor 
opinii prin care ne-am propus să răspundem anumitor probleme de natură 
aplicativ-interpretativă pe care le suscită actele normative enunţate.

Rezultatele efortului argumentativ demonstrează că, în opinia noastră, 
procedura ordonanţei de plată este aplicabilă în materia contractelor de 
achiziţie publică, însă, pe de altă parte, reglementarea aplicării acestei 
proceduri și contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 72 din 2013 poate avea consecinţe jurisprudenţiale, prin analogie cu 
dispoziţiile legale similare în materia excepţiei de nelegalitate. Astfel, există 
posibilitatea ca instanţele judecătorești să decidă, prin similitudine cu 
practica judecătorească în materia excepţiei de nelegalitate, că prevederile 
art. 19 din O.G. nr. 29 din 2013 încalcă dreptul la un proces echitabil 
(cu componentele sale: principiul securităţii raporturilor juridice și dreptul 
la justiţie).

Rămâne la latitudinea instanţelor de contencios administrativ 
competente să aprecieze dacă în aplicarea prevederilor art. 19 din O.G. 
nr. 29 din 2013 prevalează o atare interpretare fondată pe respectarea 
principiului securităţii raporturilor juridice sau prevalează raţionamentul 
juridico-economic menţionat și în Nota de fundamentare la O. G. nr. 29 
din 2013, de evitare a unei practici neunitare în interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr. 72 din 2013 în ceea ce priveşte contractele în derulare, 
care ar avea drept consecinţă impunerea unor constrângeri suplimentare 
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faţă de bugetul general consolidat, contrar angajamentelor asumate prin 
acordurile cu instituţiile fi nanciare internaţionale.

Studiul accentuează de altfel rolul instanţelor de contencios 
administrativ în judecarea acestor litigii ca fi ind defi nitoriu, prin prisma 
implicaţiilor deosebite ale contractelor de achiziţie publică în gestionarea 
fondurilor publice, inclusiv în ceea ce privește achiziţiile publice pentru 
realizarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 
înfăptuirea actului de justiţie fi ind cu atât mai difi cilă cu cât este incidentă 
procedura accelerată prevăzută la art. 1.013-1024 NCPC. Normele de 
procedură civilă fi ind însă aplicabile în condiţiile art. 296 din O.U.G. nr. 34 
din 2006 și ale art. 28 din Legea nr. 554 din 2004, este de observat că, 
în concordanţă cu principiul specialia generalibus derogant, se aplică 
dispoziţiile art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 554 din 2004, potrivit cărora la 
judecarea acestor litigii se are în vedere regula după care principiul libertăţii 
contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public.
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Autonomia locală în Republica Moldova

Conf. univ. dr. Maria ORLOV

Bună ziua tuturor! Mulţumesc organizatorilor pentru această frumoasă 
ocazie de a ne revedea, ca cel puţin o dată în an. Problematica și subiectele 
discutate aici se refl ectă în oglindă cu cele din Republica Moldova. Astfel, 
ascultând toţi ante-vorbitorii, m-am încărcat cu foarte multe lucruri, pe care 
o să le povestesc colegilor mei. Îmi pare rău că n-am reușit nici de această 
dată să vin cu tinerii mei doctoranzi de acolo, sau cu alţi doctori în știinţele 
dreptului public. Dar sper că cel puţin vom reuși să păstrăm acele legături 
și se vor dezvolta în continuare.

Din ce spunea profesorul Dragoman despre lipsa de încredere, eu m-aș 
referi doar la ţărișoara noastră, unde este o lipsă totală de încredere, atât 
faţă de cadrul normativ, cât și faţă de clasa politică care este la guvernare. 
Practic electoratul nu mai participă – de aici o mare nemulţumire că nu 
se întâmplă ce își doresc, nu mai participă la actul de guvernare; mulţi 
pleacă din ţară și nu sunt prezenţi, iar cei care sunt prezenţi și ies totuși ... 
electoratul este foarte manipulat și din diferite considerente – poate sărăcie, 
poate altceva – votează așa cum votează. Aceasta ne este marea problemă, 
că noi i-am ales, nu sunt veniţi sau impuși de undeva.

Relativ la ideile domnului profesor Nedelcu, vă pot spune că pe 
6 octombrie am organizat o conferinţă la Chișinău, pe tema reformei 
administraţiei publice locale, prin prisma experienţei europene. Printre 
cei prezenţi s-a numărat și profesorul Stephane Guerard, care conduce 
proiectului OLA Europe – Observatorul Autonomiei Locale din Europa, 
care include 36 de ţări – și a venit cu experienţa multora dintre acestea în 
reforme în acest domeniu.

El a fost la prima lui vizită în Moldova, și a spus că Moldova nu este 
decât o regiune: nu mai avem ce mai împărţi în straturi de guvernare și 
a adăugat că astăzi se vorbește nu despre o Europă a naţiunilor, ci despre 
o Europă a regiunilor care – așa am înţeles eu – ar putea să cuprindă și 
două-trei naţiuni, cum ar fi  Ţările Baltice.

Referitor la ceea ce zicea doamna profesor Tănăsescu, aici mi-a venit în 
minte un citat din lucrarea marilor profesori din perioada interbelică, Paul 
Negulescu și Gheorghe Alexianu, „Codul administrativ adnotat”, chiar un 
cuvânt înainte la această lucrare unde era scris că nemulţumirea și situaţia 
rea în care se afl ă populaţia „nu vine atât de la puterea politică, cât de 
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la proasta organizare a administraţiei publice” și toată știinţa, precum și 
oamenii cu raţiune au dezbătut în acea perioadă cum pot reforma, cum pot 
realiza o bună organizare a administraţiei publice. Pentru că puterea politică 
este aceeași de când este ea, mai de calitate, sau mai puţin valoroasă. Dar 
faptul cum funcţionează administraţia publică ne arată nivelul de trai al 
cetăţeanului și ne produce nemulţumire sau satisfacţie.

Am ajuns și la tema pe care mi-am propus să o abordez, anume să 
răspund la întrebarea: care este cooperarea inter-comunală? Dacă în Franţa 
sunt 36.000 de comunităţi locale, în Republica Moldova sunt mai puţin de 
o mie, dintre care aproximativ 250 sunt sub 1500 de locuitori, practic 25%. 
Din acest sfert, de facto sunt în teritoriu poate jumătate din ei, restul sunt 
plecaţi la muncă, majoritar în străinătate.

Capacitatea administrativă a comunităţilor locale este la nivelul cel mai 
jos și după cum se întâmplă și în Franţa astăzi, accentul se pune anume pe 
asocierea și cooperarea dintre aceste comunităţi pentru a rezolva anumite 
probleme de interes comun, mai ales cu referinţă la serviciile publice de 
interes vital pentru acestea. În Republica Moldova nici parteneriatul public-
privat nu prea merge, nici contracte de concesiune nu se prea întâmplă – 
nu a prea înţeles societatea, clasa politică și autorităţile administraţiei de 
la noi ce înseamnă aceasta, care sunt posibilele avantaje.

Suntem acum în plină dezvoltare și vrem parteneriate public-private, 
vrem lege, trebuie să le facem; pe când cei care au stat la începuturile 
concesiunii după 100-200 de ani încep să se dezică de chestiunea aceasta, în 
ceea ce privește serviciile publice de interes vital pentru populaţie, deoarece 
concesionarii nu onorează toate obligaţiile asumate luate la început, iar 
calitatea serviciilor scade, în timp ce costurile devin din ce în ce mai mari.

Adică cumva Europa se detașează de această modalitate de prestare a 
serviciilor publice, dar noi acum suntem în căutarea modalităţilor optime 
de implementare a acestora. Mergem cumva în urma trenului după toate 
acestea, s-ar părea. Și în privinţa cooperării inter-comunale suntem tot 
abia la început, funcţionează, au fost înfi inţate de curând câteva, două, 
trei, care sunt la început. Sunt unele piedici relativ la crearea acestora, 
deoarece legiuitorul nu spune prea clar ce face, cum se organizează, care 
sunt organele de administrare; în schimb lasă – după mine – mână largă 
autorităţilor publice, spunând în linii mari că se permit asemenea asocieri 
pentru rezolvarea problemelor de interes pentru mai multe comunităţi.

Cu atât mai mult, după semnarea acordului de asociere trebuie să 
facem pași. pentru că este prevăzută atât cooperarea inter-comunală, 
inter-regională, la nivel local și transfrontalier – adică și la nivel european. 
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În acest sens sperăm că experienţa României, care merge cu mulţi pași 
înaintea noastră, să ne fi e de bun augur, să reușim să observăm care sunt 
greșelile, să nu le repetăm și să mergem împreună spre integrare europeană.

Vă mulţumesc!

Prof. univ. dr. Emil Bălan:

Mulţumim doamnei profesoare Orlov, un prieten de nădejde al 
manifestărilor noastre și în general al administrativiștilor din România. 
Domnia sa este, de la începuturi, membru în Institutul de Știinţe 
Administrative „Paul Negulescu” de la Sibiu.

Doamna profesor Orlov este un specialist și un foarte bun cunoscător 
al administraţiei publice din Europa.

Vă reamintesc că în manifestările noastre promovăm un mod de lucru 
fl exibil, ne interesează ideile care se pun discuţie și dorim să fi m un grup 
de refl ecţie. Promovăm dezbaterea, iar apoi diseminarea acestora – prin 
volumele pe care le publicăm, și pe care le trimitem universităţilor și 
instituţiilor publice, cu dorinţa și speranţa că vor fi  citite și vor contribui la 
fundamentarea deciziilor adoptate.
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Probleme practice 
în aplicarea procedurii simplifi cate prevăzută de 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120 din 2015

Drd. Oana Georgiana BUCUROIU (MOLEA)
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

moleaoana@drept.unibuc.ro

Introducere

În calitate de membru al Uniunii Europene, România „poate” benefi cia 
de fonduri nerambursabile. Şi nu întâmplător am folosit cuvântul „poate”, 
deoarece vreau să exprim realitatea zilelor noastre. România, deși poate, 
nu o face decât într-o proporţie infi mă în comparaţie cu alte ţări membre 
ale Uniunii Europene1. Motivele pentru care România nu ajunge să fi e una 
dintre fruntaşii Europei la accesarea de fonduri europene sunt multe, însă 
îmi propun să analizez în cadrul acestui articol numai unul, practic, de 
natură juridică, de care se loveşte pe de o parte un benefi ciar privat de 
fonduri europene care trebuie să organizeze o procedură de achiziţie publică 
pentru achiziţionarea unor bunuri, servicii sau lucrări achitate iniţial integral 
din bani proprii şi care apoi vor fi  decontaţi în cadrul proiectului realizat cu 
fonduri europene, şi pe de altă parte un ofertant la o astfel de procedură. 
Este vorba despre „Procedura simplifi cată prevăzută de Ordinul Ministrului 
Fondurilor Europene nr. 1120 din 2013 privind aprobarea procedurii 
simplifi cate aplicată de benefi ciarii privaţi în cadrul proiectelor fi nanţate 
din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul 
proiectelor fi nanţate prin mecanismele fi nanciare SEE şi norvegian pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări” (în continuare 
„Ordinul”)2.

Scopul Ordinului consta în simplifi carea cadrului procedural aplicabil 
benefi ciarilor privaţi, iar principiul care stă la baza acestuia este acela că 
benefi ciarii privaţi care utilizează în cadrul proiectului și resurse fi nanciare 
proprii aleg oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului 
proiectului aprobat şi cu cel mai bun raport calitate/preţ.

1 Afi rmaţia a fost făcută în urma analizării datelor prezentate în cadrul Programului 
de convergentă 2013-2016, comparativ cu Programul de convergenţă 2014-2017 şi cu 
Programul de convergenţă 2015- 2018.

2 Ordinul nr. 1120 din 2013 ce a fost publicat în Monitorul Ofi cial al României cu numărul 
650 din data de 22 octombrie 2013.
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Aspecte teoretice

Cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare 
nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spaţiului 
Economic European, potrivit Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, 
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind 
implementarea Mecanismului fi nanciar al Spaţiului Economic European 
2009-2014, respectiv Memorandumului de înţelegere dintre Regatul 
Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului 
fi nanciar norvegian 2009-2014, precum şi a cofi nanţării aferente acestei 
asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient 
al fondurilor aferente acestor două acorduri, denumite în continuare 
mecanismele fi nanciare ale Spaţiului Economic European, a fost asigurat 
prin O.U.G. nr. 23 din 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului 
Economic European 2009-2014 şi Mecanismului fi nanciar norvegian 2009-
20141. Autoritatea însărcinată cu autorizarea, administrarea, gestionarea şi 
orice altă operaţiune în legătură cu accesarea fondurilor a fost Ministerul 
Fondurilor Europene.

Ordinul Ministerului Fondurilor Europene are ca obiect pe de o parte 
fonduri structurale din cadrul obiectivului Convergenţă. Obiectivul 
Convergenţă este unul dintre cele trei obiective ale politicii de coeziune a UE 
(celelalte două fiind Obiectivul Competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă şi Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană). Obiectivul 
Convergenţă urmăreşte să stimuleze dezvoltarea economică a regiunilor 
rămase în urmă, prin: investiţii în capital uman şi fizic care duc la 
îmbunătăţirea condiţiilor necesare pentru creştere economică şi locuri de 
muncă; inovare şi dezvoltare a societăţii bazate pe cunoaştere; încurajarea 
adaptabilităţii la schimbările economice şi sociale; protecţia mediului; 
îmbunătăţirea efi cienţei administrative.

Pe de altă parte Ordinul priveşte fonduri acordate prin mecanismele 
fi nanciare SEE şi norvegian. Pe 21.03.2012 s-a semnat Memorandumul de 
înţelegere între guvernul României și guvernele din Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE) 2009-2014, prin care României i se alocă fonduri 
în valoare de 176.443.750 euro. Acest Mecanism Financiar acopere mai 
multe programe de fi nanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor 

1 O.U.G. nr. 23 din 2013 privind gestionarea fi nanciară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului fi nanciar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului 
fi nanciar norvegian 2009-2014 a fost publicată în M. Of. al României nr. 210 din 13.04.2013.
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sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre 
statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi ţările benefi ciare 
ale fi nanţării. Instituţia care coordonează în România întreaga programare 
şi gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene.

În şedinţa de Guvern din data de 10.10.2012 a fost aprobat 
Memorandum-ul cu tema: „Aprobarea măsurilor de simplifi care în atribuirea 
contractelor fi nanţate din instrumente structurale cu benefi ciari privaţi”. 
Prin memorandum au fost aprobate procedura simplificată aplicabilă 
benefi ciarilor privaţi şi lista de verifi care aferentă, publicarea procedurii 
prin ordin al ministrului afacerilor europene şi introducerea listei de 
verifi care în procedurile autorităţilor de management. În acest sens a fost 
elaborat Ordinul nr. 1050 din 20121 pentru aprobarea procedurii de atribuire 
aplicabilă benefi ciarilor privaţi care au proiecte fi nanţate din programele 
operaţionale, obiectivul Convergenţă.

Scopul ordinului a fost acela de a asigura o abordare unitară a 
autorităţilor de management/organismelor intermediare asupra regulilor 
aplicabile procesului de achiziţie derulat de către benefi ciarii privaţi. Până 
la apariţia acestui act normativ benefi ciarii privaţi trebuiau să respecte 
reguli procedurale diferite în funcţie de programul operaţional din care erau 
fi nanţate proiectele, existând fi e proceduri complicate, fi e proceduri care 
conţineau doar precizări orientative.

Ordinul a fost elaborat luând în considerare practica utilizată în 
procedurile de achiziţie publică şi pornind de la faptul că benefi ciarii privaţi 
trebuie să-şi organizeze singuri procedurile de achiziţie pentru contractele 
de lucrări/bunuri/servicii fi nanţate din fonduri publice. Intrarea în vigoare 
a unei proceduri de atribuire specifi că benefi ciarilor privaţi asigura premise 
derulării corespunzătoare a achiziţiilor efectuate de aceştia în proiectele 
fi nanţate în cadrul obiectivului Convergenţă, precum şi un management 
fi nanciar solid al fondurilor primite.

Ordinul nr. 1050 din 2012 obliga benefi ciarii privaţi să aplice o procedură 
de achiziţie cu aproape aceleaşi reguli ca cele stabilite prin legea achiziţiilor 
publice, O.U.G. nr. 34 din 2006, cu modifi cările şi completările ulterioare. 
În acest context, după o analiză atentă a efectelor acestui act normativ 
au avut loc consultări cu privire la modul în care regulile procedurale ar 
trebuie să respecte specifi cul activităţii benefi ciarilor privaţi, mai ales că 
aceştia nu sunt obligaţi, prin defi niţie, să aplice regulile de achiziţie publică 

1 Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1.050 din 2012 privind aprobarea Procedurii 
de atribuire aplicabile benefi ciarilor privaţi de proiecte fi nanţate din instrumente structurale, 
obiectivul „Convergenţă”, publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 776 din 
16 noiembrie 2012.
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decât atunci când sunt îndeplinite condiţiile cumulative de la art. 8 din 
Directiva 18/2004 (transpus în legislaţia naţională prin prevederile art. 9 
din O.U.G. nr. 34 din 2006).

Prin urmare, s-a impus reanalizarea Ordinului nr. 1050 din 2012 şi 
stabilirea unor reguli de achiziţie mai fl exibile pentru benefi ciarii privaţi 
exceptaţi de la aplicarea legislaţiei achiziţii lor publice, adoptându-se astfel 
Ordinul nr. 1120 din 2013, care a abrogat Ordinul 1050 din 2012 și care a 
intrat în vigoare la 22.10.2013.

În primul rând, pentru a veni în sprijinul benefi ciarilor privaţi, Ministerul 
Fondurilor Europene a avut iniţiativa creării unei aplicaţii web care să asigure 
respectarea cerinţelor de publicitate. Astfel, toate anunţurile de lansare a 
procedurilor de achiziţii derulate de benefi ciarii privaţi sunt publicate gratuit 
şi centralizat pe http://www.fonduri-ue.ro. Acest instrument informatic 
reduce costurile cu publicitatea suportate de benefi ciarii privaţi şi este 
punctul de reper pentru toţi operatorii economici interesaţi să participe 
la proceduri, asigurând transparenţa necesară şi premisele unui cadru 
concurenţial real.

Noile prevederi care au reglementat acest sector de achiziţii au 
simplificat cadrul procedural prevăzut iniţial în sensul că nu mai este 
necesară relansarea unei proceduri de achiziţii dacă nu se depuneau 
minim trei oferte. Ordinul nr. 1120 din 2013 a fost construit având la bază 
ideea potrivit căreia benefi ciarul privat este partea cea mai interesată în 
obţinerea celor mai bune rezultate ale proiectului, fi ind în mod normal
auto-disciplinat ca urmare a obligaţiei sale de a co-fi nanţa proiectul din 
propriile sa le resurse. De asemenea, benefi ciarul privat competitor pe piaţă 
este determinat prin natura activităţii sale să obţină cel mai bun raport 
calitate/preţ.

Pentru procedurile de achiziţie demarate înainte de apariţia Ordinului 
1120 din 2013, benefi ciarul privat putea să decidă fi e să continue procedura 
de achiziţie începută, conform prevederilor Ordinului nr. 1050 din 2012, 
având obligaţia să respecte prevederile acestui ordin până la fi nalizarea 
procedurii de achiziţie, fie să anuleze procedura şi să iniţieze o nouă 
procedură de achiziţie în baza prevederilor Ordinului nr. 1120 din 2013.

Cercetare ştiinţifi că:

Procedura simplificată ridică mai multe probleme, pe de o parte 
pentru benefi ciarii fondurilor europene, pe de altă parte pentru ofertanţii 
participanţi la o astfel de procedură de atribuire.
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Pentru beneficiari, se pune problema domeniului de aplicare al 
Ordinului nr. 1120 din 2013. Necesitatea adoptării unui Ordin pe lângă 
reglementarea generală cuprinsă în O.U.G. nr. 34 din 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, a reieşit din vidul de 
reglementare ce exista între atribuirea directă a unui contract reglementată 
de art. 19 din ordonanţă şi atribuirea unui contract de către o entitate 
juridică fără calitate de autoritate contractantă ce se regăsea sub pragurile 
impuse de art. 9 lit. c) şi respectiv c1) din O.U.G. nr. 34 din 2006. Astfel, 
dacă o entitate – alta decât o autoritate contractantă – dorea să atribuie 
un contract situat peste pragurile atribuirii directe, se găsea în afara sferei 
de reglementare.

Pentru contractele de furnizare, peste limita atribuirii directe nu este 
prevăzută o reglementare expresă (nici directivele europene în materie nu 
au o reglementare în acest sens). Pentru această categorie de contracte se 
impunea o reglementare, indiferent de valoarea estimată. Astfel acestor 
tipuri de contracte ce depăşesc pragurile atribuirii directe li se aplică numai 
prevederile Ordinului nr. 1120 din 2013, fără a avea un prag maximal. 
Astfel, benefi ciarii privaţi care achiziţionează servicii, bunuri sau lucrări 
aplică prevederile O.U.G. nr. 34 din 2006, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
condiţiile art. 9 lit. c) şi c1).

Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, depăşeşte pragurile 
valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34 din 2006, atunci benefi ciarii 
privaţi aplică procedura simplifi cată prevăzută la cap. VII, respectiv: în cazul 
contractelor de furnizare, benefi ciarii privaţi aplică procedura simplifi cată 
fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile 
O.U.G. nr. 34 din 2006; în cazul contractelor de servicii şi lucrări benefi ciarii 
privaţi aplică procedura simplifi cată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile 
prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din actul normativ citat mai sus.

Procedura simplifi cată descrie principiile şi etapele minime pe care 
trebuie să le parcurgă benefi ciarii privaţi care achiziţionează produse, servicii 
sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, 
obiectivul „Convergenţă”, şi în cadrul mecanismelor financiare SEE şi 
norvegian.

În ceea ce priveşte aplicarea unei proceduri sau alteia în funcţie de 
valoarea contractelor, pe care îl vom denumi în continuare criteriul valorii 
contractului, ne considerăm lămuriţi. Ce facem cu privire la îndeplinirea 
celei de-a doua condiţii prevăzute de art. 9 lit. c) şi c1), şi anume „contractul 
să fi e fi nanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% 
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de către o autoritate contractantă”. Se poate pune problema momentului 
la care judecăm îndeplinirea acestei condiţii, în funcţie de tipul cererii de 
fi nanţare?

Conform art. 12 din O.U.G. nr. 23 din 2013 operatorul de program îşi 
poate selecta modul de fi nanţare a promotorilor de proiecte la nivel de 
proiect: fi e prin modelul de prefi nanţare – caz în care transferă grantul 
şi cofinanţarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza 
previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, 
înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia; fie prin modelul de 
rambursare – caz în care promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile 
publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi  solicitate 
operatorului de program la rambursare1.

De ce trebuie ca un privat să organizeze o procedură de selecţie 
transparentă chiar dacă nu se încadrează în categoria autorităţilor 
contractante, pentru a achiziţiona bunuri, servicii sau lucrări din surse 
proprii, până la momentul la care primeşte bani din partea unei autorităţi 
de management al fondurilor europene?

Din construcţia Procedurii simplificate reiese foarte clar faptul că 
aceasta se aplică şi procedurii ce implică o cerere de rambursare, după 
momentul la care privatul a investit banii proprii, având în vedere ultimul 
capitol IX al Procedurii simplifi cate, care indică care sunt documentele-
suport pentru cererea de rambursare. Astfel, în baza Ordinului nr. 1120 din 
2013, benefi ciarii privaţi care utilizează iniţial bani proprii pentru achiziţie 
trebuie să se supună Procedurii simplifi cate, în măsura în care vor formula 
ulterior o cerere de rambursare.

Pentru ofertanţii participanţi la o procedură simplifi cată organizată 
în baza ordinului nr. 1120 din 2013, în practică am identifi cat următoarele 
probleme:

– Eludarea posibilităţii depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere 
de către ofertant cum este cea în baza art. 11 din H.G. nr. 925 din 2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006. Conform 
Instrucţiunii la Ordin2, stabilirea unor criterii de califi care nu este obligatorie. 

1 Art. 12 din O.U.G. nr. 23/2013.
2 Pentru a asigura o interpretare unitară în etapa de verifi care a achiziţiilor private şi pentru 

a răspunde întrebărilor frecvente transmise de benefi ciarii privaţi în legătură cu prevederile 
Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplifi cate 
aplicate de benefi ciarii privaţi în cadrul proiectelor fi nanţate din instrumente structurale, 
obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor fi nanţate prin mecanismele fi nanciare 
SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modifi cările 
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Dacă benefi ciarul consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul 
ce urmează a fi  implementat este nevoie de o anumită capacitate fi nanciară, 
experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, 
atunci acesta poate include astfel de cerinţe. În continuare, deşi se prevede 
posibilitatea stabilirii unor criterii de calificare, procedura simplificată 
nu prevede posibilitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere 
în vederea dovedirii iniţiale a eligibilităţii, ceea ce înseamnă că toate 
documentele ce privesc eligibilitatea vor trebui depuse odată cu oferta, 
indiferent de numărul de zile ce se găsesc între data anunţului şi data 
limită pentru depunere şi indiferent de numărul de zile necesare pentru 
obţinerea documentelor de la anumite entităţi. În cadrul noii directive 
nr. 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 
privind achiziţiile publice, ce urmează a fi  transpusă în legislaţia noastră, 
există chiar documentul european de achiziţie unic (DEAU), constând într-o 
declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară – în 
locul certifi catelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţe 
părţi care confi rmă că operatorul economic în cauză îndeplinește condiţiile 
solicitate de autoritatea contractantă. Astfel declaraţia acordă ofertantului 
posibilitatea de a-şi demonstra eligibilitatea numai în situaţia în care oferta 
lui este declarată câştigătoare sub condiţia dovedirii eligibilităţii. Astfel, 
Ordinul nu se aliniază nici la prevederile europene în domeniu, neprevăzând 
posibilitatea demonstrării iniţiale a eligibilităţii prin intermediul unei 
Declaraţii.

– Lipsa de transparenţă în comunicarea dintre ofertanţi şi benefi ciar 
în cursul procedurii precum şi a comunicării rezultatului unei proceduri. 
Instrucţiunile de aplicare a Ordinului prevăd faptul că pe parcursul întregului 
proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere 
principiile transparenţei, economicităţii, eficienţei și eficacităţii. Tot 
instrucţiunile prevăd transparenţa ca fi ind respectată odată cu publicarea 
obligatorie a anunţului pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro şi a 
rezultatului procedurii, în caz contrar aplicându-se corecţii fi nanciare. Atât 
Curtea Europeană de Justiţie în hotărârile sale, cât şi prevederile noilor 
directive privind achiziţiile publice pun mare accent pe transparenţă, atât 
în ceea ce priveşte descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului, 
cât şi în ceea ce priveşte abordarea transparentă şi obiectivă. Astfel toţi 

ulterioare, ministrul fondurilor europene a emis instrucţiunea Instrucţiunea aferentă Ordinului 
ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplifi cate aplicate 
de benefi ciarii privaţi în cadrul proiectelor fi nanţate din instrumente structurale, obiectivul 
„Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor fi nanţate prin mecanismele fi nanciare SEE şi 
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări din 19.11.2014.
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participanţii în cadrul unei proceduri, pentru atribuirea unui contract 
finanţat şi din fonduri publice, organizată chiar şi în afara prevederilor 
O.U.G. 34 din 2006, trebuie să fie în măsură să cunoască în prealabil 
regulile aplicabile şi trebuie să aibă certitudinea că aceste reguli se aplică 
tuturor în acelaşi mod. Ori nu se poate garanta acest lucru decât dacă 
comportamentul celui care organizează procedura poate fi cenzurat 
într-un fel sau altul.

Deşi se vrea a fi o procedură transparentă, în ceea ce priveşte 
comunicarea dintre ofertanţi şi benefi ciar, aceasta practic nu există. Nu 
de puţine ori am formulat solicitări de clarifi cări sau cereri de comunicare 
a rezultatului procedurii care au rămas fără răspuns. Procedura simplifi cată 
nu prevede posibilitatea formulării de clarifi cări la documentaţie, iar în 
ceea ce priveşte rezultatul procedurii, aceasta nu-l obligă pe benefi ciar 
să-l comunice ofertanţilor, ci doar să completeze anunţul de pe pagina 
de internet www.fonduri-ue.ro în cinci zile calendaristice de la semnarea 
contractului. Astfel se lasă la îndemâna beneficiarului organizator al 
procedurii modalitatea în care întocmeşte documentaţia de atribuire, 
ofertanţii neavând posibilitatea contestării acesteia. De asemenea, neavând 
obligaţia comunicării rezultatului procedurii, ci doar publicării rezultatului 
în termen de cinci zile după încheierea contractului, ofertantul nu poate 
contesta un rezultat abuziv sau nelegal, nu poate cerere suspendarea 
procedurii, ci numai o eventuală anularea contractului deja încheiat.

– Lipsa obligaţiei prevederii unor criterii de selecţie. Ordinul nr. 1120 
din 2013 nu menţionează noţiunea de criteriu de atribuire. În vederea 
respectării principiilor economicităţii, efi cienţei și efi cacităţii, procedura 
simplifi cată obligă benefi ciarul numai la alegerea ofertei cu cele mai multe 
avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Legiuitorul a lăsat practic 
la îndemâna benefi ciarului alegerea unei oferte sau a alteia, fără a stabili 
vreun criteriu de atribuire. Simpla obligare a benefi ciarului la prezentarea 
avantajelor tehnice și fi nanciare care motivează alegerea, prezentând în 
ordinea priorităţii elementele de departajare a ofertelor primite şi apoi 
redactarea unei Note de justifi care în care să justifi ce alegerea unei anumite 
oferte nu poate echivala cu aplicarea unui criteriu de atribuire pe baza căruia 
să se desemneze o ofertă câştigătoare.

– Imposibilitatea contestării procedurii la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. Cea mai problematică chestiune rămâne 
însă imposibilitatea contestării procedurii sau rezultatului acesteia pe 
cale administrativ-jurisdicţională în faţa CNSC-ului. Chiar dacă s-a mai 
încercat contestarea unei proceduri organizate în baza Ordinului, în faţa 
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CNSC, practica acestuia a rămas constantă în a declina competenţa 
de soluţionare Tribunalului, deoarece beneficiarul nu este autoritate 
contractantă, iar procedura de atribuire nu este organizată în baza OUG 
nr. 34 din 2006. Normele de competenţă materială sunt de ordine publică, 
iar organizatorul sau participanţii la procedură nu pot deroga de la acestea, 
în sensul extinderii competenţei Consiliului la soluţionarea de contestaţii ce 
vizează proceduri unde legea nu obligă la aplicarea O.U.G. nr. 34 din 2006.

– Imposibilitatea contestării actelor procedurale pe calea contenciosului 
administrativ. Ca şi în cazul de mai sus, actul emis de benefi ciar nu va fi  
niciodată un act administrativ, motiv pentru care el nu va putea fi  atacat 
pe calea contenciosului administrativ. Singura cale prin care se poate 
ajunge totuşi la o instanţă de contencios, este atacarea actului la CNSC 
şi declinarea competenţei la Tribunal, secţia de contencios administrativ. 
Problema se pune în situaţia în care Tribunalul îşi va verifi ca competenţa, 
deoarece acesta nu este sesizat cu un act administrativ sau operaţiune 
administrativă, a cărei nelegalitate se contestă.

Practic ofertanţii participanţi la o astfel de procedură nu pot benefi cia 
de protecţie juridică. Fără un mecanism de cenzură adecvat, conformitatea 
cu standardele de bază de echitate şi transparenţă nu pot fi garantate 
corespunzător.

Concluzii și implicaţii

La nivel teoretic Procedura simplifi cată venea să clarifi ce şi să uşureze 
sarcina benefi ciarilor privaţi de fonduri europene şi să asigure prin aceasta 
un grad mai mare de absorbţie a acestora. La momentul la care aceasta 
a început să se aplice în practică, a început să creeze probleme atât 
pentru beneficiari, cât şi pentru ofertanţi. Analizând aceste probleme 
se poate explica oarecum reticenţa benefi ciarilor la accesarea în număr 
mare a fondurilor europene. Odată cu transpunerea noilor directive ale 
achiziţiilor publice autorităţile naţionale trebuie să creeze mecanisme care 
să încurajeze benefi ciarii la accesarea de fonduri europene şi să reducă spre 
minim obstacolele birocratice afl ate în calea unui grad mare de absorbţie 
a fondurilor europene.
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Energia din surse regenerabile – reforme legislative 
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1. Introducere

Pornind de la angajamentele asumate prin adoptarea protocolului de 
la Kyoto, Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri legislative privind 
energia şi schimbările climatice, cu scopul de atinge obiective ambiţioase 
până în anul 2020 (cunoscute sub termenul generic de „pachetul 20-20-20”), 
prin care se doreşte combaterea schimbărilor climatice şi promovarea 
utilizării surselor regenerabile de energie, respectiv: (i) reducerea cu 20% 
faţă de anul 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră, (ii) o pondere de 20% 
din consumul previzionat de energie în Uniunea Europeană să provină din 
surse regenerabile de energie şi (iii) reducerea cu 20% a folosirii energiei 
primare prin îmbunătăţirea efi cienţei energetice. Prin stabilirea acestor 
obiective, U.E. se angajează să joace un rol de lider în efortul de a combate 
schimbările climatice la nivel global. Fiind ţară-membră a Uniunii Europene, 
România trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de pachetul legislativ de 
la nivel european, motiv pentru care au fost adoptate numeroase acte 
normative care să implementeze şi să susţină procesul prin care ţara noastră 
va trebui să atingă scopurile stabilite.

Cererea de energie electrică în România este de aşteptat să crească, iar 
pe termen lung, consumul mediu pe cap de locuitor să fi e similar cu media 
existentă la nivelul Uniunii Europene (în prezent, România are cea mai mică 
valoare faţă de celelalte state-membre). Energia produsă în România este 
tranzacţionată pe pieţe diferite (pieţe reglementate), sistemul de transport 
din România este în prezent interconectat cu toate ţările vecine, iar reţeaua 
de transport este operată de Transelectrica (operatorul de transport al 
energiei electrice).

Dintre măsurile legislative adoptate în România, voi face trimitere 
doar la mecanismul de suport prin acordarea de certifi cate verzi pentru 
producătorii de energie din surse regenerabile, care a suferit numeroase 
modificări în decursul ultimilor ani. Dacă iniţial acest mecanism de 
suport trebuia să susţină investiţiile pentru producerea de energie din 
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surse regenerabile şi implicit atingerea obiectivelor asumate de România, 
ultimele modifi cări au determinat stoparea investiţiilor în acest domeniu. 
Spre deosebire de sursele convenţionale de energie, sursele de energie 
regenerabilă nu se epuizează. Ca defi niţie a energiei obţinută din surse 
regenerabile putem avea în vedere prevederile art. 2 lit. a) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea energiei din surse regenerabile, care 
include sub această sintagmă energia din surse regenerabile nefosile, adică: 
eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, 
energia hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz provenit 
din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.

2. Aspecte teoretice

Cu scopul de a atinge obiectivele naţionale privind ponderea energiei 
electrice produse din surse de energie regenerabile în consumul final 
brut de energie electrică, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 220 
din 2008 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse 
regenerabile, Guvernul român a instituit un sistem de cote obligatorii 
anuale pentru energia electrică produsă din surse de energie regenerabile, 
precum şi un sistem de acordare a certificatelor verzi. Astfel, Legea 
nr. 220 din 2008 stabilește obiectivul naţional pentru ponderea energiei 
din surse regenerabile în consumul fi nal brut de energie în 2020 la 24%, în 
comparaţie cu o cifră de 17,8% în 2005.

Deși actul normativ a intrat în vigoare în octombrie 2008, mecanismul 
de sprijin anterior, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 443 din 2003, a 
continuat să se aplice până la sfârșitul lunii octombrie 2011, când noul 
mecanism prevăzut de Legea nr. 220 din 2008 a fost aprobat de către 
Comisia Europeană.

Potrivit mecanismului suport stabilit iniţial de Legea nr. 220 din 2008, 
pe lângă venitul obţinut din vânzarea energiei electrice, producătorii de 
energie electrică din surse regenerabile primesc un număr de certifi cate 
verzi pentru fi ecare MWh livrat în reţea, în funcţie de tehnologia folosită 
pentru producerea energiei. Producătorii vând aceste certifi cate verzi către 
furnizorii de energie electrică, care sunt obligaţi prin lege să le cumpere 
într-o anumită cotă, scopul fi ind ca o anumită parte din consumul fi nal de 
energie să fi e asigurată de sursele regenerabile. Furnizorii îşi recuperează 
costurile cu achiziţia certifi catelor verzi prin includerea acestora în tarifele 
de furnizare.
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Versiunea iniţială a mecanismului de suport prin acordarea de certifi cate 
verzi producătorilor, în funcţie de tehnologia folosită pentru producerea 
energiei, era:

a)  pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri 
instalate de cel mult 10 MW: (i) 3 certifi cate verzi pentru fi ecare 
1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi; 
(ii) 2 certifi cate verzi pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat, dacă 
centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;

b) 1 certifi cat verde pentru fi ecare 2 MWh din centrale hidroelectrice 
cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în 
condiţiile prevăzute la lit. a);

c) 2 certifi cate verzi, până în anul 2017, şi 1 certifi cat verde, începând 
cu anul 2018, pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii 
de energie electrică din energie eoliană;

d)  3 certifi cate verzi pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii 
de energie electrică din următoarele surse: energie geotermală, 
biomasă, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor, gaz 
de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate;

e)  6 certifi cate verzi pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii 
de energie electrică din energie solară.

Ca urmare a adoptării mecanismului suport de mai sus, au fost 
construite şi puse în funcţiune numeroase centrale de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile: centrale eoliene, centrale solare etc. şi au 
crescut investiţiile pe piaţa energiei din România.

La data de 29 martie 2013 Autoritatea Naţională de Reglementare în 
domeniul Energiei („ANRE”) a publicat un raport care a stabilit existenţa 
supra-compensării pe piaţa energiei produse din surse regenerabile 
și a recomandat o reducere a numărului de certificate verzi alocate 
producătorilor de energie din surse regenerabile. S-a constatat că 
producătorii de energie din surse regenerabile primesc prea multe certifi cate 
verzi pentru energie produsă, prin raportare la costul investiţiilor în 
centralele de producţie, şi a recomandat Guvernului reducerea numărului 
certifi catelor verzi acordate acestora.

În acel moment ANRE nu avea autoritatea de a adopta măsuri pentru 
a reduce numărul de certifi cate verzi, dar urmându-se exemplul altor state 
membre ale Uniunii Europene care au implementat diverse măsuri de 
reducere a mecanismului de sprijin pentru energia regenerabilă, Guvernul 
României a decis să modifi ce Legea nr. 220 din 2008 prin O.U.G. nr. 57 
din 2013 privind modifi carea și completarea Legii nr. 220 din 2008 privind 
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sistemul de promovare a electricităţii din surse regenerabile care a intrat în 
vigoare la 1 iulie 2013. Ordonanţa permite ANRE și Guvernului să utilizeze 
raportul ANRE și sa pună în aplicare reducerea numărului de certifi cate verzi, 
pentru a evita o supra-compensare.

Ulterior, Guvernul român a adoptat Hotărârea nr. 994 din 2013 privind 
aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi, care 
a implementat reducerea numărului de certificate verzi emise pentru 
tehnologiile care folosesc resurse regenerabile acreditate după 1 ianuarie 
2014, astfel cum este prevăzut de OUG nr. 57 din 2013, precum și Legea 
nr. 23 din 2014 de aprobare a OUG nr. 57 din 2013. Pe data de 11 ianuarie 
2014, după ce președintele României a cerut re-examinarea acestei legi, 
datorită faptului că modifi cările implementate nu au fost pre-aprobate de 
către Comisia Europeană în conformitate cu Tratatul pentru funcţionarea 
Uniunii Europene, legea de aprobare a fost adoptată de către Parlamentul 
român.

Conform modifi cărilor adoptate în 2014, producătorii de energie din 
surse regenerabile benefi ciază de un număr mai mic de certifi cate verzi, 
potrivit următorului algoritm:

a)  2,3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă 
centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru 
fi ecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt 
retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice 
cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b)  1 certifi cat verde pentru fi ecare 2 MWh din centrale hidroelectrice 
cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în 
condiţiile prevăzute la lit. a);

c)  1,5 certificate verzi, până în anul 2017, şi 0,75 certificate verzi, 
începând cu anul 2018, pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat de 
producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d)  2 certifi cate verzi pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii 
de energie electrică din următoarele sursele: energie geotermală, 
biomasă, biolichide, biogaz;

e)  1 certifi cat verde pentru fi ecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii 
de energie electrică din următoarele surse: gaz de fermentare a 
deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare 
a apelor uzate;

f)  3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de 
producătorii de energie electrică din surse solare.
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În plus faţă de reducerea numărului de certifi cate verzi, în perioada 
1 iulie 2013 – 31 martie 2017 se amână temporar acordarea unui număr de 
certifi cate verzi din cele prevăzute mai sus, pentru fi ecare 1 MWh produs 
şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, după 
cum urmează:

a)  1 certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri 
instalate de cel mult 10 MW;

b)  1 certifi cat verde pentru centralele electrice eoliene;
c)  2 certifi cate verzi pentru centralele electrice solare.
Tranzacţionarea certifi catelor verzi este permisă numai producătorilor de 

energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici 
prevăzuţi de lege, în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe 
pieţele centralizate administrate de operatorul comercial al pieţei de 
energie electrică (OPCOM). Legislaţia actuală nu permit negocierea și 
semnarea unui contract de vânzare-cumpărare certifi cate verzi în afara 
pieţelor administrate de OPCOM.

Conform prevederilor Legii nr. 220 din 2008, pentru perioada 2008 – 
2025 valoarea de tranzacţionare a certifi catelor verzi se încadrează între 
o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat şi o valoare 
maximă de tranzacţionare de 55 euro/certifi cat. Preţurile certifi catelor verzi 
se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de infl aţie calculat 
pentru zona euro pentru anul precedent, după cum se menţionează în mod 
ofi cial de către Eurostat.

Potrivit site-ul ofi cial al OPCOM, certifi catele verzi au fost tranzacţionate 
în luna octombrie 2015 la un preţ mediu de 29,40 euro (131,09 RON) per 
certifi cat verde pe piaţa centralizată a certifi catelor verzi (piaţa spot) și pe 
piaţă contractelor bilaterale de certifi cate verzi. Începând cu 2025, preţul 
certifi catelor verzi se va stabili liber pe piaţa certifi catelor verzi, dar nu 
trebuie să fi e mai mic decât preţul de anul 2025 (anual indexat).

3. Cercetarea ştiinţifi că

România deţine unităţi de producţie a energiei regenerabile cu o 
capacitate instalată de peste 4.500 MW, echivalentul a aproape un sfert 
din totalul unităţilor. Cea mai mare parte a capacităţilor de producţie a 
energiei regenerabile este reprezentată de centrale eoliene. După cum se 
poate observa, începând cu anul 2014 sprijinul acordat de statul român 
pentru dezvoltarea proiectelor de producţie a energiei din surse regenerabile 
a scăzut considerabil, s-au adoptat măsuri legislative fără a se efectua studii 
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de impact, iar un sector de piaţă care atrăgea investiţii majore, genera 
locuri de muncă şi taxe la bugetul central şi local a devenit neatractiv, 
chiar generator de pierderi. Poate faptul că România şi-a atins deja ţinta de 
energie electrică produsă din surse regenerabile asumată faţă de Comisia 
Europeană a contribuit la adoptarea unor măsuri legislative care au afectat 
piaţa relevantă.

Prin dezvoltarea unor centrale electrice, în anumite localităţi din 
România se putea asigura în mod gratuit energia electrică pentru iluminatul 
public, şcoli, dispensare, etc. Prin anumite angajamente asumate de 
investitori faţă de primăriile localităţilor (spre exemplu: contractele de 
concesiune încheiate de anumite primării cu societatea comercială care 
dezvolta şi punea în funcţiune centrala electrică – societatea comercială 
primea dreptul de folosinţă asupra terenului necesar construirii centralei 
electrice şi primăria benefi cia de un venit pentru cedarea folosinţei asupra 
terenului şi de energie electrică), comunităţile locale aveau de câştigat.

Numeroşi investitori au adresat plângeri Comisiei Europene cu privire 
la modifi cările aduse schemei de suport prin certifi cate verzi din România, 
exprimându-şi opinia că autorităţile române au modifi cat schema suport 
aprobată de Comisie într-un mod care are un efect negativ asupra lor. Aceştia 
și-au efectuat investiţiile pe baza schemei de sprijin aprobate iniţial, iar 
modifi cările introduse de către autorităţile române schimbă nu doar regulile 
pe baza cărora este acordat ajutorul pentru noii benefi ciari, ci și pe cele valabile 
pentru benefi ciarii existenţi. S-a susţinut faptul că: (a) România a introdus și a 
pus în aplicare modifi cări într-un mod discriminatoriu, care afectează într-o mai 
mare măsură anumite tehnologii (centrale electrice eoliene, centrale electrice 
solare și centrale hidroelectrice noi) sau anumite categorii de benefi ciari (cei 
care au primit și ajutoare pentru investiţii, de exemplu) şi (b) România nu ţine 
seama de contribuţia semnifi cativă pe care au avut-o aceste tehnologii în 
atingerea obiectivelor intermediare în materie de energie din surse regenerabile 
asumate până în 2020 faţă de Uniunea Europeană.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile 
din România (PATRES) a făcut un apel către Guvern să urgenteze analiza 
modifi cării schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă, 
reducerea stimulentelor acordate producătorilor din sector conducând la 
restrângerea investiţiilor şi falimentarea celor existente. De asemenea, 
conform datelor oficiale, pe piaţa certificatelor verzi (PCV) nu s-a 
tranzacţionat niciun certifi cat verde la sesiunea de tranzacţionare din data 
de 14 mai 2015, numărul ofertelor de vânzare ridicându-se la 111. Mai mult 
decât atât, reducerea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă 



297

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

din surse regenerabile de energie, care benefi ciază de sistemul de promovare 
cu certifi cate verzi, în 2014, la 11,1% faţă de 15% şi, în 2015, la 11,9% faţă 
de 16% cât era stabilit prin Legea 220 din 2008, a generat un excedent 
de certifi cate verzi de circa 3 milioane bucăţi pentru anul 2014. Potrivit 
estimărilor ANRE, circa 6 milioane certifi cate verzi vor fi , de asemenea, 
în plus şi în 2015. Această situaţie este confi rmată şi de OPCOM, care a 
comunicat că la data de 14.05.2015 se înregistra un excedent de 4.228.289 
certifi cate verzi, care la acest moment nu au cumpărător.

România este parte semnatară a Cartei Energiei şi a diferitelor tratate 
bilaterale privind protecţia investiţiilor. Este foarte posibil să se fi e introduse 
numeroase acţiuni împotriva României pentru încălcarea obligaţiilor 
contractuale privind protejarea investiţiilor. Astfel, chiar dacă sunt emise 
certifi cate verzi, dar ele sunt amânate de la tranzacţionare pe OPCOM, în 
acest moment benefi ciarii pierd dreptul de a primi bani din vânzarea acelor 
certificate verzi (acestea nu sunt tranzacţionate la momentul la care se 
aşteptau iniţial). În plus, preţul de piaţă obţinut dintr-o eventuală vânzare a 
certifi catelor verzi amânate va fi  mai mic decât preţul care ar fi  fost obţinut 
dacă ar fi  fost vândute în mod normal la momentul emiterii. Prevederile 
legislative adoptate nu fac nicio menţiune privind compensarea pierderilor 
apărute ca urmare a amânării de la tranzacţionare a certificatelor verzi 
şi se poate argumenta ca amânarea certifi catelor verzi pentru proiectele 
existente încalcă aşteptările legitime ale investitorilor în legătură cu proiectele 
dezvoltate şi cerinţa ca aceşti investitori sa fi e trataţi corect şi echitabil.

Având în vedere situaţia prezentată mai sus, se recomandă reanalizarea 
schemei de sprijin pentru producătorii de energie electrică din surse 
regenerabile şi adoptarea unor măsuri echitabile şi predictibile, care să nu 
pună în pericol proiectele puse în funcţiune în domeniul energiei regenerabile.

Statul român nu fi nanţează piaţa de energie regenerabilă. Toate costurile 
sunt transferate la consumator, având în vedere că furnizorii sunt obligaţi să 
cumpere o cotă din energia produsă, apoi transferă costul către distribuitori 
şi, în fi nal, către consumatori. Trebuie să se aibă în vedere şi distorsionarea 
concurenţei, întrucât unii producători sunt favorizaţi în detrimentul altora 
de cadrul legislativ.

4. Concluzii şi implicaţii

Ca urmare a măsurilor legislative adoptate în România în ultimul 
an cu privire la mecanismul de susţinere a producerii energiei din surse 
regenerabile, construirea de noi proiecte de producţie a energiei din surse 
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regenerabile şi dezvoltarea celor existente au fost blocate. Daca iniţial 
introducerea în România a mecanismelor suport pentru energia din surse 
regenerabile şi progresele tehnologice înregistrate au condus la un mare 
interes al investitorilor, astfel încât evaluările iniţiale au fost cu mult 
depășite, în prezent acestea sunt în scădere sau chiar inexistente. Strategia 
României privind sectorul energetic va trebui regândită şi reanalizată, iar 
noile modifi cări legislative trebuie corelate cu piaţa energiei electrice din 
surse regenerabile şi piaţa certifi catelor verzi.

Instrumentele de politică internă adoptate în România (legi, hotărâri 
ale guvernului şi planuri naţionale) în domeniul energiei electrice au 
legătură directă cu dezvoltarea producţiei de energie din surse regenerabile, 
iar stabilitatea din punct de vedere legislativ este importantă pentru 
dezvoltarea acestei pieţe. Deşi legislaţia în vigoare sancţionează (post-
factum) situaţiile de supracompensare, este recomandabil ca susţinerea 
pieţei energiei regenerabile să fi e efectuată pe baza unor analize cost-
benefi ciu anterioare adoptării unor măsuri legislative. Mai mult decât atât, 
stabilitatea cadrului de reglementare reprezintă o condiţie preliminară 
pentru promovarea investiţiilor în producţia energiei din surse regenerabile, 
iar în cazul măsurilor adoptate în România nu au fost elaborate studii care 
să ateste avantajul adoptării unor scheme suport în detrimentul altora.
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Mecanisme şi resurse ale administraţiei publice locale 
în materie de furnizare a serviciilor publice

Lect. univ. dr. Dana ALEXANDRU
ULBS

Reforma statului şi a instituţiilor trebuie să atingă toate registrele, în 
special cele care vizează gradul de confort și civilizaţie al societăţii.

O provocare, în acest sens, o constituie obligaţia administraţiei locale 
de adaptare la evoluţia permanentă a societăţii moderne, atât sub aspectul 
calităţii acţiunii administrative, cât şi sub cel al promovării unor metode noi 
de administrare, pe baza conceptelor introduse de managementului public.

Analiza activităţii destinată asigurării și furnizării către cetăţeni a 
serviciilor publice locale este o temă pe larg dezbătută în literatură, însă 
apreciem că tratarea subiectului prezintă interes pentru ilustra rolul 
colectivităţilor locale în raport cu acest sector de activitate, mecanismele 
și resursele administraţiei necesare satisfacerii interesului public.1

Diversitatea de concepţii referitoare la descentralizare şi la competenţe 
lansate în spaţiul administrativ european determină diminuarea rigidităţii 
organizării statale existente, incitând colectivităţile locale să experimenteze 
noi forme de intervenţie în sfera funcţiilor pe care le exercită.

În doctrină se susţine că este de necontestat existenţa unei sfere de 
competenţe proprii care se aplică de către colectivitate, în special în materie 
de organizare şi gestionare a serviciilor publice locale2. Într-o altă opinie 
se susţine că vocaţia generală a colectivităţilor şi capacitatea lor de a crea 
servicii locale decurge direct din lege. Medierea între competenţele locale 
şi principiul constituţional al liberei administrări făcută prin intermediul legii 
rămâne indispensabilă3.

Literatura de specialitate distinge două niveluri de exercitare a funcţiei 
normative locale. Prima ipoteză se referă la funcţia de executare a legilor, 
sau ceea ce în practică numim funcţia de aplicare a legilor.

Cea de a doua ipoteză în care intervine colectivitatea locală constă în 
punerea în aplicare a competenţelor care le-au fost transferate în temeiul 

1 A se vedea D. Alexandru, Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ european 
în contextul descentralizării administrative, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, p. 205-246.

2 G. Koubi, G. Guglielmi, Droit du service public, Montchrestien, Domat droit public, 2007, 
no. 496.

3 J.-C. Douence, Les incidentes du carcatèr national ou local du service publique, AJDA 1997, 
p. 116.
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unor norme juridice generale şi impersonale. Este vorba despre a distinge 
între stadiul aplicării unei legi şi cel de executare în concret al legii.

Cel de al doilea nivel de exercitare a funcţiei de reglementare locală îl 
reprezintă punerea în aplicare a competenţelor în materie de organizare a 
serviciilor publice locale. Colectivităţile locale, în temeiul competenţelor 
care le-au fost conferite, înfi inţează servicii publice obligatorii, însă pot crea 
servicii publice şi din proprie iniţiativă.

Doctrina românească1 defineşte serviciul public ca pe o activitate 
desfăşurată de o autoritate administrativă (organism administrativ) sau 
agent public (de stat/particular) în vederea satisfacerii unui interes general. 
Examinarea serviciului public nu se poate face în afara considerentelor de 
ordin economic, întrucât prestarea sau furnizarea serviciilor se caracterizează 
prin intangibilitate, inseparabilitate, variabilitate, perisabilitate şi 
standardizare.

Colectivităţile locale îşi asumă mai puţin o funcţie normativă, fi ind 
reziduală în raport cu competenţele statului în materie de reglementare, în 
schimb sunt prezente ca furnizor de bunuri şi servicii.

Pentru realizarea autonomiei locale, colectivitatea locală a fost 
înzestrată cu competenţa de a crea servicii şi instituţii de interes local, 
transfer care a avut drept consecinţă creşterea rolului autorităţilor locale 
în soluţionarea treburilor publice prin satisfacerea nevoilor locuitorilor.

Astfel, legiuitorul2 a stabilit prin legea administraţiei publice locale o 
competenţă materială generală în favoarea autorităţilor colectivităţilor 
locale, prin care acestea pot hotărî asupra participării cu capital sau cu 
bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la 
înfi inţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.

Textul de lege mai sus invocat ne conduce la concluzia că înfi inţarea 
serviciului public local depinde de coexistenţa a două elemente: cerinţa 
socială, (respectiv interesul public local) şi actul de voinţă al organelor locale 
care în temeiul competenţei care le-a fost atribuită, apreciază cu privire la 
oportunitatea înfi inţării unui serviciu public, desigur, în limitele impuse de 
lege.

În legătură cu competenţa autorităţilor locale, doctrina3 precizează 
următoarele: înfiinţarea unui serviciu public se face numai în temeiul 
competenţei conferite de lege sau un alt act normativ; autorităţile 
colectivităţii locale au dreptul de a desfăşura, la nivel local, servicii publice 

1 E. Bălan, Instituţii administrative, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 129. 
2 Conform dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 215 din 2001.
3 Iordan Nicola, Drept administrativ, Ed. ULBS, 2007, p. 95.



301

REFORMA STATULUI: INSTITUŢII, PROCEDURI, RESURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

cu caracter statal1, în situaţia în care primarul exercită atribuţii de autoritate 
tutelară şi de ofi ţer de stare civilă, ori în ipoteza în care îndeplineşte sarcinile 
privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 
măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege; 
autorităţile colectivităţii locale pot înfi inţa servicii publice cu scop lucrativ 
(agenţi economici) sau cu scop nelucrativ (instituţii sociale, culturale, 
învăţământ etc.); înfi inţarea serviciilor publice de interes local şi judeţean 
se poate face numai în forma şi cu procedura prevăzută de lege.

Examinarea legislaţiei în materie de modalităţi de înfi inţare a serviciului 
public local ne conduce la concluzia că autorităţile competente adoptă un 
act de înfi inţare sau constituire prin care se prevede expres dacă autoritatea 
publică sau instituţia publică este persoană juridică.

Astfel, actul administrativ de înfiinţare (hotărârea consiliului), sub 
sancţiunea nulităţii, trebuie să conţină următoarele elemente: actul 
de înfiinţare sau de constituire să emane de la organul competent, 
respectiv de la autorităţile colectivităţii locale; obiectul de activitate 
să fi e licit, clar determinat şi să corespundă cu satisfacerea intereselor 
publice locale; înfi inţarea serviciului public local să respecte autorizaţiile 
administrative prevăzute de lege; actul de înfi inţare să prevadă denumirea 
şi sediul serviciului public local; actul de înfi inţare să prevadă aporturile 
fondatorilor sau ale asociaţilor ori capitalul social subscris şi vărsat; să nu 
încalce dispoziţiile legale privind patrimoniul iniţial sau capitalul social 
minim, subscris şi vărsat. Alte elemente pe care trebuie să le conţină 
actul administrativ de înfi inţare sunt: statutul juridic al serviciului public, 
acesta putând fi  organizat cu sau fără personalitate juridică; modul de 
gestionare a serviciului public, respectiv indicarea sursei de fi nanţare a 
acestuia (subvenţionare de la bugetul local, autofi nanţare sau instituirea 
unui regim mixt); numirea conducătorului, aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli, organigramei, numărul de posturi, regulamentul de organizare 
şi funcţionare a serviciului public; autoritatea care a înfi inţat serviciul are şi 
drept de control în temeiul raporturilor de subordonare dintre autoritatea 
locală şi serviciul public.

Referitor la modalitatea de desfi inţare a serviciului public, menţionăm că 
se păstrează principiul simetriei juridice, în sensul că se respectă competenţa 
şi procedura avută în vedere la înfi inţare.

Prin urmare, autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de 
resursele materiale, fi nanciare şi umane pe care le gestionează, pot înfi inţa 
servicii publice în orice domeniu de activitate, cu respectarea principiilor 
care reprezintă fundamentul democraţiei locale.

1 Conform dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 215 din 2001.
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Nu ne propunem o abordare exhaustivă a managementului serviciilor 
publice locale, a principiilor şi regulilor de organizare şi funcţionare a 
acestora, întrucât această temă este pe larg dezbătută în literatura de 
specialitate, însă nu putem să nu amintim principiile care stau la baza 
administrării serviciilor publice: continuităţii; eficacităţii şi eficienţei; 
echităţii; descentralizării; adaptabilităţii; cuantifi cării.

Se apreciază că principiile mai sus enunţate nu mai caracterizează 
exclusiv un serviciu public. De pildă furnizarea serviciilor de internet 
respectă principiile relative la continuitate, egalitate, adaptarea continuă 
şi de multe ori chiar şi la gratuitate, fără nicio intervenţie din parte puterii 
publice. În consecinţă, credem că principiile mai sus enunţate ar trebui să fi e 
completate cu exigenţe referitoare la calitate, transparenţă şi participarea 
benefi ciarilor la gestiunea acestora.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice locale presupune 
cunoaşterea factorilor care influenţează managementul acestora. Se 
apreciază1 că în condiţiile globalizării mediul organizaţiilor prestatoare 
de servicii publice locale devine tot mai complex, aşa încât factorii care 
îi influenţează se pot grupa în două categorii: factori care acţionează 
permanent şi global (resursele umane, capitalul, concurenţa); factori 
conjuncturali (resursele, mediul politic, şomajul etc.).

În aceste împrejurări, managementul serviciilor publice locale trebuie 
să urmărească realizarea unor obiective care să ţină cont de noile provocări 
sociale, economice şi politice: dezvoltarea capacităţii strategice; creşterea 
flexibilităţii şi adaptabilităţii la factorii mediului extern; organizarea 
descentralizată a serviciilor publice în funcţie de necesităţile şi resursele 
locale; responsabilizarea actorilor locali, aleşi locali, societatea civilă, 
operatorii de servicii, funcţionarii publici; creşterea potenţialului de inovare 
şi creativitate adaptate noilor condiţii; practicarea unui management 
performant, fundamentat ştiinţifi c.

În literatura de specialitate este acreditată ideea că există mai multe 
forme de gestionare a serviciilor publice, ocazie cu care sunt identifi cate 
diferenţele prin care statul, sau particularii gestionează serviciile publice. 
Astfel, în funcţie de modul de administrare a serviciilor publice locale, 
distingem gestiunea directă, delegată şi semidirectă.

Prin gestiunea directă – colectivităţile locale îşi asigură serviciul 
public sau îl transferă unei instituţii publice strâns legate de autoritatea 
administrativă respectivă, fără a se manifesta nicio individualizare 

1 Iordan Nicola, op. cit., p. 106.
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administrativă şi fi nanciară. În acest sistem se disting trei forme de gestiune 
directă: regia simplă, regia personalizată şi regia autonomă1.

În practica administrativă, regia simplă este cel mai des întâlnită, rezervată 
serviciilor publice administrative, fără să fi e exclusă şi în cazul serviciilor 
comerciale şi industriale. Organizarea şi conducerea sunt sub directa 
autoritate a colectivităţii locale, şi nu benefi ciază de autonomie fi nanciară.

Prin gestiunea delegată colectivităţile locale încredinţează gestiunea 
serviciului unei întreprinderi exterioare, care exercită în numele şi sub 
controlul colectivităţii o activitate de furnizare/prestare servicii. Menţionăm 
că se întâlneşte ca formă şi gestiunea semidirectă2 sau mixtă în cadrul căreia 
serviciul este exploatat în regie directă, o parte din prestaţii fi ind asigurate 
de o întreprindere exterioară.

Modalităţile prin care se atribuie operatorilor o parte din competenţele 
şi responsabilităţile proprii autorităţilor locale privind furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice are la bază un contract care poate îmbrăca 
una din următoarele forme de delegare: concesionarea, asocierea în 
participaţiune, arendarea, privatizarea3.

Serviciul public în regie proprie este gestionat de o categorie de 
operatori care benefi ciază de un statut reglementat de art. 3 alin. (5) din 
Legea nr. 51 din 2006, astfel: compartimente funcţionale, organizate în 
structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor 
judeţene; servicii publice de interes local sau judeţean, fără personalitate 
juridică, înfi inţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administrativ-teritoriale; servicii publice de interes local sau 
judeţean, cu personalitate juridică, înfi inţate şi organizate prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; societăţi 
comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale colectivităţilor locale, în funcţie de 
natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/
calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale colectivităţilor locale, 
precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

Pentru a depăşi sfera teoretică şi pentru că practica administrativă este 
generoasă cu exemplele în această materie, în continuare vom face trimitere 
la descrierea şi identifi carea serviciului de alimentare cu energie termică în 

1 Pentru detalii a se vedea Emil Bălan, op. cit., p. 131.
2 Ibidem.
3 A apărut ca o necesitate determinată de gama diversifi cată de servicii care nu mai 

poate fi  asigurată de stat şi colectivitatea locală, aşa încât a apărut ca o consecinţă fi rească 
gestionarea unor servicii publice de către agenţi privaţi (policlinici, servicii sociale etc.).
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sistem centralizat, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează 
să fi e delegată.

Oportunitatea referitoare la atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport, distribuţie și furnizare energie termică1

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde 
totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi 
furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, 
după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării 
apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-
culturale şi operatori economici.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifi ce 
aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei 
publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie 
termică al localităţii sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, denumit 
în continuare SACET. În sensul prevederilor legale în vigoare, SACET este 
alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând din 
construcţii, instalaţii, echipamente, dotări specifi ce şi mijloace de măsurare 
destinat producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice 
pe teritoriul localităţilor.

Transportul şi distribuţia energiei termice reprezintă activitatea 
organizată prin care energia termică ajunge din instalaţiile de producere în 
instalaţiile de distribuţie şi/sau la instalaţiile utilizatorilor suferind sau nu 
transformări sau procesări. Instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei 
termice se delimitează fi zic de instalaţiile de producere sau de cele ale 
utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între 
părţi, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Transportatorii/
distribuitorii sunt persoane juridice care desfăşoară activităţi specifi ce pe 
bază de licenţe acordate de autoritatea de reglementare competentă. 
Furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care se asigură, pe 
baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi 
utilizatori.

Serviciul public de transport, distribuţie și furnizare energie termică în 
sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-

1 Selecţii din studiul de oportunitate referitor la atribuirea contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie si furnizare energie termică în sistem 
centralizat în cartierul Hipodrom din municipiul Sibiu, și concesionarea sistemului de utilităţi 
publice aferent (reţelele de distribuţie/termofi care). 
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edilitare specifi ce aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii 
administraţiei publice locale. Infrastructura destinata transportului, 
distribuţiei şi furnizării energiei termice cuprinde: reţele de distribuţie/
termoficare; branşamente, până la punctele de delimitare/separare a 
instalaţiilor; sisteme de măsură, control şi automatizare.

Serviciul public de transport, distribuţie și furnizare a energiei termice se 
organizează cu respectarea următoarelor principii: rezolvarea problemelor 
de ordin economic, social şi de mediu; administrarea efi cientă a bunurilor 
din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; utilizarea 
efi cientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare 
a serviciului; asigurarea continuităţii prestării serviciului cantitativ și 
calitativ, în condiţii contractuale; utilizarea efi cientă a resurselor energetice; 
recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin 
tarife/taxe suportate de către utilizatori şi prin fi nanţarea de la bugetul local, 
asigurându-se un profi t rezonabil pentru operatorii de servicii; asigurarea 
siguranţei în funcţionare a activităţii; asigurarea adaptabilităţii la cerinţele 
consumatorilor; asigurarea accesibilităţii egale la serviciul public, în condiţii 
contractuale; asigurarea protecţiei și conservării mediului/diminuarea 
impactului asupra mediului; reglementarea şi transparenţa tarifelor şi 
preţurilor energiei termice.

Operatorul economic desfăşoară activitatea de producere a energiei 
termice și electrice în cogenerare, iar a energiei termice în cazane de apă 
caldă menajeră; activitate de distribuţie și furnizare a energiei termice la 
utilizatori persoane fi zice și juridice.

Principalele obiective urmărite prin delegarea serviciului public de 
distribuţie și furnizarea a energiei termice sunt: asigurarea continuităţii 
serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei termice în cartierul Hipodrom 
din Municipiul Sibiu în condiţii de efi cienţă şi efi cacitate prin modernizarea 
reţelelor de distribuţie a energiei termice, atragerea de noi consumatori situaţi 
în aria de furnizare a societăţii; asigurarea calităţii serviciului de distribuţie 
și furnizare energie termică; utilizarea eficientă a resurselor energetice şi 
dezvoltarea durabilă a serviciului; protecţia mediului; accesibilitatea preţurilor 
la consumatori; orientare spre client, adaptabilitate la cerinţele consumatorilor.

În consecinţă, administraţia publică are ca scop satisfacerea nevoilor 
cetăţenilor, sens în care prestează în mod direct servicii publice (de stare 
civilă, de asistenţă şi protecţie socială, încasarea impozitelor şi taxelor locale 
etc.) sau organizează diferite tipuri de servicii cu scopul de a administra 
domeniul public şi privat al colectivităţilor locale (transportul în comun, 
alimentare cu energie, apă potabilă, colectarea gunoaielor menajere etc.). 
Aceste categorii de servicii sunt înfiinţate după modelul economic din 
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sectorul privat, aşa încât nevoia de autofi nanţare le distinge de serviciile 
de tip administrativ.

În literatura de specialitate1 se arată că lista de nevoi locale care trebuiesc 
satisfăcute este fi xată în plan local în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi  
curentele ideologice care se găsesc la putere, situaţia economică şi socială 
a colectivităţilor locale, resursele fi nanciare existente la un moment dat ş.a.

Se apreciază2 că există şi alte categorii de organizaţii publice sau private 
care prestează servicii, cum ar fi: societăţile comerciale, fundaţiile sau 
asociaţiile, compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate al 
primarului sau consiliului judeţean. Structurile asociative private (asociaţii, 
fundaţii) pot asigura servicii publice locale, sub supravegherea autorităţii 
publice, fi ind învestite în acest sens prin lege sau acte administrative.

Sigur că înfi inţarea unor astfel de servicii trebuie să respecte exigenţele 
impuse de dreptul concurenţei privind activităţile de comerţ şi industrie, să 
se întemeieze pe împrejurări cu caracter excepţional, adică lipsa iniţiativei 
private dublată de carenţe cantitative sau calitative în furnizarea unui 
serviciu, iar interesul public local să justifi ce intervenţia în această materie.

În ceea ce priveşte regimul juridic aplicat serviciilor publice, acesta 
variază în funcţie de natura obiectului de activitate şi a raporturilor juridice 
născute între serviciile publice şi benefi ciarul prestaţiei.

Regimul juridic aplicabil în general serviciilor publice este cel de drept 
public – administrativ, însă devin incidente şi dispoziţiile dreptului privat în 
raporturile juridice care se stabilesc între un serviciu public şi benefi ciar.

Prin urmare, doctrina3 arată că pe baza criteriului naturii obiectului de 
activitate, serviciile publice sunt clasifi cate după cum urmează: servicii 
publice administrative – structuri administrative proprii autorităţii 
administrative, supuse regimul de drept public, atât în ceea ce priveşte 
organizarea lor, cât şi referitor la raporturile juridice cu utilizatorii acestuia 
(învăţământ, protecţie socială, igienă ş.a.) și servicii publice industriale 
şi comerciale – organizate sub forma regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale, supuse regimului juridic de drept public în ce priveşte 
organizarea, iar raporturile juridice cu utilizatorii intră sub incidenţa 
normelor juridice de drept privat.

1 Iordan Nicola, Managementul serviciilor publice locale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, 
p. 86.

2 Ibidem.
3 Iordan Nicola, Managementul serviciilor publice locale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, 

p. 86.
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Această clasificare comportă câteva discuţii: distincţia dintre un 
serviciu administrativ şi serviciile industriale şi comerciale se poate face şi 
în funcţie de modul de fi nanţare al acestora. Doctrina1 precizează că modul 
de fi nanţare nu este decât un indiciu, nu un criteriu, el poate fi  contrazis 
de alte texte legale sau de alte indicii. În prezent este unanim admis că 
colectivităţile locale pot furniza servicii comerciale şi industriale destul de 
numeroase, iar legea cadru a descentralizării, prin conţinutul ei, nu face 
decât să încurajeze dezvoltarea acestora.

Prin urmare, teoria serviciului public local se construieşte în jurul noţiunii 
de interes public local, care trebuie asigurat sub controlul administraţiei 
dotată în acest scop cu prerogative de putere publică. Chiar în lipsa acestor 
prerogative, o persoană de drept privat poate îndeplini o misiune de serviciu 
public atunci când, în raport cu interesul public local al activităţii sale, cu 
condiţiile în care a fost înfi inţată, prin obligaţiile impuse, cât şi prin măsurile 
luate pentru verifi carea obiectivelor pe care trebuie să le îndeplinească, 
administraţia i-a încredinţat o asemenea misiune.

Serviciul public este o instituţie complexă şi indispensabilă societăţii, 
elementele de unitate şi permanenţă sunt mai puţin importante în raport 
cu presiunile diversităţii. Examinarea regimul serviciului public ne conduce 
la concluzia că acesta este fragmentat sub toate aspectele: titularul 
dreptului de exploatare poate fi o persoană publică cât şi o persoană 
privată; diversitatea modurilor delegare a furnizării serviciilor; caracterul 
administrativ sau comercial şi industrial al acestora; aplicarea regulilor 
referitoare la concurenţă şi protecţie a consumatorului sau derogarea de la 
aceste norme, incidenţa competenţelor contencioase ş.a.

Toate aceste situaţii particulare ne conduc la concluzia că serviciul 
public nu mai este o categorie juridică omogenă. Totuşi nu se poate renunţa 
la serviciile de interes public local instituite de puterea publică pentru a 
răspunde nevoilor esenţiale ale cetăţenilor.

1 Didier Truchet, Droit administratif, PUF, Paris, 2010, p. 346.
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1. Noţiuni introductive

Odată cu recunoașterea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, scopul administraţiei publice începe să dobândească noi valenţe, 
în sensul că ea trebuie să respecte întocmai legea, luând în același timp 
măsurile necesare, subsecvente legilor, specifi ce activităţii de executare, de 
a stabili în concret măsurile de ordine publică1.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „ordine” provine din latinescul 
ordo, -inis și are semnifi caţia de „șir, rând, succesiune, ordine, regulă, lege; 
ordin, rang, clasă socială”.

Prin sintagma „ordine publică” se înţelege „ordinea politică, economică 
și socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme 
și măsuri deosebite de la o orânduire socială la alta și se traduce prin 
funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea liniștii cetăţenilor 
și a respectării drepturilor acestora”2.

Potrivit profesorului Paul Negulescu „ordinea publică reprezintă o 
stare de fapt, materială și exterioară, pe care legiuitorul o garantează și 
autoritatea administrativă o protejează, împiedicând orice tulburare ce i 
s-ar aduce. În conţinutul acesteia intră: liniștea publică, regimul politic; 
organizarea și funcţionarea serviciilor publice; siguranţa persoanelor și a 
bunurilor și salubritatea publică”3.

Regăsim în literatura de specialitate românească a anului 19444 o opinie 
potrivit căreia ordinea publică are trei înţelesuri:

1 I. Corbeanu, Drept administrativ: curs universitar, Ediţia a II-a, revăzută și completată, 
Editura Lumina Lex, București, 2010, pp. 130-131.

2 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 726.

3 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, Ediţia a IV-a, Editura Mârvan, București, 
1934, p. 373.

4 N.V. Danulescu, Poliţia administrativă, Cartea de Aur, București, 1944, p. 41.
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–  ordinea publică este o stare de fapt existentă într-un stat oarecare și 
prin care siguranţa persoanelor și a avutului lor este asigurată, fi ecare 
individ putând să-și vadă în liniște de interesele și treburile sale. Din 
acest punct de vedere ordinea publică se mai numește și siguranţă 
publică sau cetăţenească sau ordinea obștească;

–  ordinea publică nu mai privește siguranţa persoanelor, ci existenţa 
statului, siguranţa statului și se numește ordine de stat sau siguranţă 
de stat;

–  cele două accepţiuni sau înţelesuri ale noţiunii de ordine publică 
contopite la un loc și care se mai numește ordine publică generală.

Ordinea publică pe care poliţia administrativă o veghează are următoarele 
trăsături1:

–  în materialitatea lor, măsurile de poliţie administrativă urmăresc 
evitarea dezordinilor vizibile, exterioare;

–  este o activitate publică, desfășurată de calităţi învestite cu autoritate 
publică și afl ate în slujba protejării unor interese generale;

–  are caracter limitat, intervenţia sa neputând privi conștiinţa ori 
proprietatea privată sau domiciliul persoanelor, decât în măsura în 
care acţiuni de acest gen ale celor administraţi ar pune în pericol, prin 
formele lor exterioare, valori protejate de puterea publică prin drept.

Lipsa ordinii publice ar duce către haos, ceea ce ar putea produce 
disfuncţionalităţi în ceea ce privește drepturile, libertăţile și îndatoririle 
fundamentale.

Această ordine publică se prezintă sub trei aspecte2: liniștea publică 
(defi nită ca opusul zgomotului); siguranţa și securitatea persoanelor (prin 
prevenirea accidentelor, calamităţilor naturale, incendiilor etc.); salubritatea 
(apărarea igienei publice, prevenirea epidemiilor, epizootiilor etc.).

În sensul atribuit de legislaţia poliţienească și de siguranţă publică 
germană, ordinea publică înseamnă totalitatea normelor a căror respectare 
constituie o prezumţie necesară a convieţuirii civilizate într-o comunitate 
de cetăţeni .

Difi cultatea explicării noţiunii de ordine publică vine din faptul că ea nu 
a primit niciodată o defi niţie cuprinzătoare, nici în lege, nici în jurisprudenţă, 
întrucât aceasta se adaptează unei infi nităţi de ipoteze practice pe care 
nici legiuitorul, nici judecătorul nu o poate furniza. Doctrina franceză a 
încercat să delimiteze conţinutul noţiunii de ordine publică prin analizarea 
jurisprudenţei și enumerarea ipotezelor în care judecătorul a admis sau a 

1 E. Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, București, 2008, p. 133.
2 Ibidem.
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refuzat să admită calitatea de componentă a ordinii publice a unei anumite 
valori pe baza căreia o autoritate publică a fost considerată îndreptăţită să 
acţioneze1.

În realitate, cum explică E. Picard, esenţa acestei noţiuni este de a nu 
putea fi , a priori și mai ales de o manieră generală și abstractă, defi nită 
prin conţinutul său. Ordinea publică este o normă de necesitate și, precum 
necesitatea, se apreciază cu privire la anumite valori efectiv implicate în 
experienţă, adică în materialitatea unei situaţii de fapt. În consecinţă, ea 
nu poate fi  defi nită în conţinutul său – provizoriu și relativ – decât ex post, 
adică prin luarea în considerare a ansamblului deciziilor particulare care 
au stabilit, sub controlul judecătorului, în cazurile respective, o exigenţă 
sufi cient de legitimă, sufi cient de imperativă, sufi cient de proporţională 
pentru a justifi ca, în măsura indicată, o restricţie a dreptului sau libertăţii 
în cauză”2.

Ordinea publică se prezintă sub două forme: este generală, atunci când 
autoritatea de poliţie își exercită competenţa asupra unui teritoriu cu privire 
la orice activitate sau persoană; este specială, dacă un text legal stabilește 
câmpul de acţiune, conţinutul sau modalităţile de punere în aplicare a unor 
puteri de poliţie.

Dacă ordinea publică poate fi  considerată chintesenţa funcţionalităţii 
oricărei societăţi, politica fi scală ar putea fi  văzută și ca un instrument la 
îndemâna statului pentru asigurarea ordinii publice.

Politica fi scală reprezintă un aspect extrem de important, care realizează 
o radiografi e fi delă a sănătăţii întregului sistem economic naţional. Efi cienţa 
acesteia poate menţine o economie funcţională, în timp ce inefi cienţa poate 
duce la dezechilibre majore, inclusiv din cele care reprezintă o ameninţare 
pentru ordinea publică.

Politica fi scală reprezintă totalitatea deciziilor de natură fi scală adoptate 
de către autorităţile care deţin puterea decizională pentru a asigura resursele 
necesare statului în satisfacerea unor nevoi sociale. În plus, politica fi scală 
este şi o pârghie la dispoziţia guvernelor pentru punerea în aplicare a politicii 
economice, fi ind şi un mecanism de difuzare a acesteia.

Acesta este motiv pentru care politica fi scală a statelor membre ale 
Uniunii Europene este atent monitorizată de către aceasta, în special după 
criza economică, pentru redresarea economiilor naţionale.

1 C.-E. Minet, Droit de la police administrative, Vuibert, Paris, 2007, p. 33.
2 E. Picard, L’infl uence du droit communautaire sur la notion d’ordre public, AJDA 20 iunie 

1996, nr. special, p. 55; E. Picard, La notion de police administrative, tome 1, LGDJ, Paris, p. 563. 
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2. Menţinerea ordinii publice naţionale în contextul 
Uniunii Europene

Deoarece Uniunea Europeană evoluează ca un sistem de guvernare 
pluralist, pe mai multe niveluri, mai degeaba decât ca un stat federal, 
mare parte din munca administrativă – ca și un procent important din 
responsabilitatea dezvoltării politicii europene, rămâne implicit la nivel 
naţional, subnaţional și local.

În conformitate cu articolul 5 TUE, orice competenţă care nu este 
atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre, Uniunea respectând 
egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor 
naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituţionale, 
inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta 
respectă funcţiile esenţiale ale statului și, în special, pe cele care au ca 
obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice și 
apărarea securităţii naţionale. În special, securitatea naţională rămâne 
responsabilitatea exclusivă a fi ecărui stat membru.

De asemenea, articolul 72 TFUE stabilește că statele membre sunt 
responsabile pentru menţinerea ordinii publice și pentru apărarea securităţii 
interne. Acest cadru de abilitare acordă competenţă autorităţilor naţionale.

În acest context, trebuie să scoatem în evidenţă faptul că jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene joacă un rol foarte important în 
interpretarea și aplicarea conformă cu tratatele dreptului UE1. Potrivit unei 
jurisprudenţe constante a CJUE, statele rămân singurele competente pentru 
menţinerea ordinii publice și apărării securităţii interne2.

Un exemplu în acest sens stă Hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţii 
Europene (Uniunii Europene) din 9 decembrie 1997, cauza C-265/95, Comisia 
împotriva Republicii Franceze3, având ca obiect o cerere de constatare a 
faptului că prin neluarea tuturor măsurilor necesare și proporţionale pentru 
ca acţiunile unor particulari să nu împiedice libera circulaţie a fructelor și 
legumelor, Republica Franceză nu și-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin în 
temeiul organizărilor comune ale pieţelor produselor agricole și în temeiul 
art. 30 din Tratatul CE (în prezent art. 36 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene), coroborat cu art. 5 din tratatul menţionat (actualul art. 5).

1 R.M. Popescu, Introducere în dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, 
București, 2011, p. 96.

2 D. Vulpașu, Administrative Police Issues at European Level, în Challenges of the Knowledge 
Society (eBook), „Nicolae Titulescu” University Publishing House, București, 2014, pp. 892-900.

3 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-06/tra-doc-ro-arret
-c-0265-1995-200802192-05_00.pdf, accesat în data de 16.05.2014.
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Curtea a arătat cu această ocazie că menţinerea ordinii publice este o 
sarcină ce revine statelor membre și nu Uniunii, reţinând că statele membre, 
care sunt singurele competente în ceea ce privește menţinerea ordinii publice 
[...] se bucură fără îndoială de o marjă de apreciere pentru a determina care 
sunt, într-o situaţie dată, măsurile cele mai potrivite pentru eliminarea 
obstacolelor în calea importului produselor (paragraful 33); iar instituţiile 
Uniunii Europene nu se pot substitui statelor membre pentru a le impune 
măsurile pe care acestea trebuie să le adopte și să le aplice efectiv pentru a 
garanta libera circulaţie a mărfurilor pe teritoriul lor (parag. 34).

Cât privește măsurile pe care statele membre trebuie să le adopte, parag. 41 
vine să întărească ideea potrivit căreia poliţia administrativă este o activitate 
compatibilă cu practicile de la nivelul Uniunii Europene, arătându-se 
că, prin intermediul unei scrisori adresate Republicii Franceze pe 8 mai 1985, 
Comisia a solicitat Republicii Franceze să ia măsurile preventive și represive 
necesare pentru a pune capăt unor acte de acest timp.

Reamintim faptul că poliţia administrativă este o activitate, care 
însumează o diversitate de măsuri având drept scop asigurarea în mod 
preventiv a menţinerii ordinii publice sau restabilirea sa prin intermediul 
unor măsuri fără caracter represiv.

Alături de activitatea de poliţie administrativă, o regăsim și pe cea de 
poliţie judiciară, care contribuie, împreună cu prima, atunci când aceasta 
nu a dat rezultate, la apărarea ordinii publice prin intermediul măsurilor 
represive, după ce o faptă antisocială a fost deja săvârșită.

În speţa de faţă1, utilizarea de către guvernul francez a măsurilor 
preventive de supraveghere, de protecţie și de culegere a informaţiilor au 
permis o diminuare considerabilă a incidentelor, însă nu totală, fapt ce a 
impus aplicarea măsurilor represive pentru reprimarea comportamentului 
infracţional.

Totodată, guvernul francez a subliniat că a adoptat toate măsurile afl ate 
la dispoziţia sa pentru a garanta libera circulaţie a mărfurilor pe teritoriul său: 
la nivel naţional, între ministerele în cauză a fost defi nită o acţiune comună 
de combatere a repetării actelor de vandalism, care presupune în special o 
supraveghere sporită și instrucţiuni de a acţiona ferm adresate prefecţilor și 
forţelor de ordine; iar la nivel local, un dispozitiv de alertă, constând într-un 
sistem de supraveghere atentă a zonelor sensibile, a permis evitarea a 
numeroase incidente.

Cu toate că mijloacele de descurajare aplicate au permis restrângerea 
clară a actelor de violenţă comise în 1995, măsurile preventive și represive 

1 Parag. 8.
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pe care guvernul francez le-a invocat în apărarea sa nu au nici sufi ciente, 
nici proporţionale pentru a descuraja autorii infracţiunilor să le comită și 
să le repete, întrucât din cauza situaţiei difi cile a agricultorilor francezi, au 
existat motive rezonabile să se considere că o intervenţie mai hotărâtă a 
autorităţilor competente risca să provoace reacţii violente ale operatorilor 
în cauză, care ar fi  determinat atingeri mult mai grave ale ordinii publice sau 
chiar tulburări sociale.

În fine, Curtea a hotărât că Republica Franceză nu și-a îndeplinit 
obligaţiile care îi revin în temeiul art. 30 din Tratatul CE (art. 36 din TFUE), 
coroborat cu art. 5 din tratatul menţionat (art. 5 TFUE), prin neluarea tuturor 
măsurilor necesare și proporţionale pentru ca acţiunile unor particulari să 
nu împiedice libera circulaţie a fructelor și legumelor.

3. Poliţia administrativă și măsuri de natură fi scală

Deși nu există diferenţă de formă, ci doar de substanţă, în anumite 
situaţii taxele și colectarea lor nu au ca scop doar asigurarea resurselor 
fi nanciare necesare statului, ci urmăresc reglementarea anumitor drepturi, 
privilegii și obligaţii, atât între persoane fizice, cât și la nivelul întregii 
societăţi. Aceste taxe sunt motivate de necesitatea inerentă a titularului 
puterii publice de a proteja ordinea publică, precum și cetăţenii.

Astfel, distingem între puterea suverană de a taxa și un tip aparte de 
poliţie1, care vizează funcţionarea la parametri normali a întregii societăţi. 
Aspecte cum ar fi  consumul de alcool, fumatul și jocurile de noroc pot 
periclita ordinea publică, motiv pentru care taxarea la cote ridicate pare a 
fi  o soluţie efi cientă pentru a ţine sub control aceste probleme.

„Așa cum au subliniat Mäkelä și Viikari, statul are patru interese de 
bază în ceea ce privește băuturile alcoolice: un interes fi scal, un interes al 
dezvoltării economice, un interes al menţinerii ordinii publice și siguranţei, 
și un interes în menţinerea reproducerii și a sănătăţii generale a populaţiei”2. 
Problema consumului excesiv de alcool care poate afecta odinea publică 
ar putea fi  evitată prin restricţionarea cantităţii de alcool disponibile pe o 
anumită piaţă economică sau totala sa eliminare. Însă astfel de măsuri sunt 
extreme și duc adesea la dezvoltarea unei pieţe de contrabandă.3

1 T.M. Cooley, A Treatise on the Law of taxation including the Law of Assessments, 
The LawBook Exchange LTD, Clark, New Jersey, 2003, p. 396

2 P. Boyle, P.Boffetta, A.B. Lowenfels, H. Burns, O. Brwley, W. Zatonski, J. Rehm, Alcohol, 
Science, Policy, and Public Health, Oxford University Press, 2013, p. 362.

3 A se vedea R. Müller, H. Klingermann, From Science to Action? 100 Years Later – Alcohol 
Policies Revisited, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, p. 35.
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Studiile efectuate1 demonstrează existenţa unei relaţii inverse între 
creșterea preţului alcoolului și cantitatea de alcool consumată. Astfel, în 
situaţia creșterii preţului alcoolului cantitatea consumată înregistrează 
o scădere, în timp ce diminuarea preţului este marcată de o creștere a 
cantităţii consumate. „Este dincolo de orice îndoială că un nivel ridicat 
al consumului de alcool are un impact semnificativ, negativ, asupra 
productivităţii economice, ordinii publice, costurile pentru sănătate, 
stabilităţii familiei, și asupra altor factori sociali importanţi, dar există 
dezbateri considerabile cu privire la ceea ce ar putea fi  răspunsurile cele 
mai efi ciente. Statele membre în care un nivel ridicat de consumul de alcool 
este o problemă cronică folosesc o varietate de mecanisme de reglementare 
a consumului, inclusiv un nivel ridicat de impozitare”2. Sub acest aspect taxe 
impuse asupra consumului de alcool par a fi  o soluţie mai avantajoasă, care 
asigură atât rezerve fi nanciare necesare statului, cât și diminuarea efectelor 
negative cauzate de consumul acestuia în exces.

Astfel, probleme referitoare la nivelul de taxarea a alcoolului, precum 
și privitoare la îngrădirea liberei circulaţii a acestuia au fost supuse Curţii 
Europene de Justiţie (ulterior Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) spre 
soluţionare.

Hotărârea Curţii din 20 februarie 1979 „Măsuri cu efect echivalent 
restricţiilor cantitative”, cauza 120/78, Rewe-Zentral AG împotriva 
Administraţiei federale germane a monopolului alcoolului3 a avut ca obiect 
interzicerea importării și comercializării în Republica Federală Germană a 
unei băuturi originare din Franţa (Cassis de Dijon), pe motivul că legislaţia 
germană prevede o concentraţie minimă de alcool, pe care băutura 
respectivă nu o avea.

Unul din considerentele pe care această interzicere s-a bazat a fost acela 
de protecţie a sănătăţii publice, guvernul german afirmând că stabilirea 
conţinutului minim de alcool prin legislaţia naţională ar avea rolul de a evita 
proliferarea exagerată de băuturi spirtoase pe piaţa naţională, în special de 
băuturi spirtoase cu conţinut moderat de alcool, având în vedere că astfel de 

1 A se vedea T.F, Babor, R. Caetano, S. Caswell, G. Edwards, N. Giesbrecht, K. Graham, 
J. Grube, P. Gruenewald, L. Hill, H. Holder, R. Homel, M. Livingston, E. Österberg, J. Rehm, 
R. Room, I. Rossow, Alcohol: no ordinary commodity, Second Edition, Oxford University Press, 
2010 și A. Booth, A. Brennan, P.S. Meier, D.T. O`Reilly, R. Purshouse, T. Stockwell, A. Sutton, 
K.B. Taylor, A. Wilkinson, R. Wong, The independent review of the effects of alcohol pricing and 
promotion, University of Sheffi eld, Sheffi eld, 2008.

2 G. P. Lubkin, Is Europe's Glass Half-Full or Half-Empty? The Taxation of Alcohol and the 
Development of a European Identity, The Jean Monnet Centre for International and Regional 
Economic Law and Justice, 1996.

3 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/tra-doc-ro-arret
-c-0120-1978-200802154-05_00.pdf, accesat în data de 22.05.2014.
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produse pot, în opinia sa, să inducă mai ușor dependenţa decât băuturile cu 
tărie alcoolică mai moderată. Guvernul german a invocat fostul art. 30 din 
Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice Europene, actualul art. 36 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată, care 
prevede că statele membre pot lua măsuri de interzicere sau restrângere a 
accesului acestor mărfuri pe piaţa naţională, justifi cate pe motive de morală 
publică, de ordine publică, de siguranţă publică, de protecţie a sănătăţii și a vieţii 
persoanelor și a animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor 
bunuri de patrimoniu naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau 
de protecţie a proprietăţii industriale și comerciale.

În consecinţa, Curtea a hotărât că măsurile cu efect echivalent 
unor restricţii cantitative la import trebuie înţelese în sensul că în cazul 
importului de băuturi alcoolizate produse și comercializate în mod legal 
într-un alt stat membru, în sfera de aplicare a interdicţiei intră de asemenea 
stabilirea, prin legislaţia unui stat membru, a unui conţinut minim de alcool 
pentru băuturile spirtoase destinate consumului uman.

De asemenea, Hotărârea Curţii din 23 noiembrie 1989, Cauza C-145/88, 
Torfaen Borough Council împotriva B&Q plc1 a avut ca obiect o cerere adresată 
de către Cwmbran Magistrate’s Court din Regatul Unit pentru pronunţarea unei 
hotărâri preliminare privind interpretarea fostelor art. 30 și 30 din Tratatul 
CEE pentru a stabili compatibilitatea cu aceste dispoziţii a unei reglementări 
naţionale care interzice exercitarea de activităţi comerciale duminica.

Council pretindea că B & Q a încălcat art. 47 și 59 din United Kingdom 
Shops Act din 1950 prin deschiderea în zilele de duminică a magazinelor 
sale de vânzare cu amănuntul, pentru a se angaja în operaţiuni comerciale, 
altele decât cele care sunt prevăzute în a cincea anexă a Shops Act. B & Q 
este astfel pasibilă de o amendă maximă de 1 000 UKL (parag. 3). A cincea 
anexă a Shops Act enumeră articolele care, prin derogare, pot fi  vândute în 
magazine în zilele de duminică. Este vorba, în special, de băuturi alcoolizate, 
de anumite produse alimentare, de tutun, de ziare și de alte produse de 
consum curent (parag. 4).

În faţa instanţei naţionale, B & Q a susţinut că art. 47 din Shops Act din 
1950 era o măsură cu efect echivalent restricţiilor cantitative la import, în 
sensul fostului art. 30 în Tratatul CEE și că această măsură nu era justifi cată 
nici în temeiul fostului art. 36 din Tratatul CEE, nici în temeiul vreunei 
„cerinţe imperative” (parag. 5). Council a contestat faptul că restricţia care 
se aplică operaţiunilor comerciale efectuate în zilele de duminică constituie 
o măsură cu efect echivalent unei restricţii cantitative, motivând că aceasta 

1 http://www.ier.ro/sites/default/fi les/traduceri/61988J0145.pdf, accesat în data de 26.05.2014.
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se aplică în egală măsură produselor naţionale și produselor importate, și 
că aceasta nu dezavantajează importurile (parag. 6).

Curtea a hotărât că fostul art. 30 din tratat trebuie interpretat în sensul 
că interdicţia pe care o stabilește nu se aplică unor norme naţionale care 
interzic comercianţilor cu amănuntul să deschidă în zilele de duminică, în 
cazul în care efectele restrictive asupra schimburilor comerciale comunitare 
care pot eventual rezulta nu depășesc cadrul efectelor proprii unor norme 
de acest gen.

O situaţie similară s-a înregistrat în cauza Franzén1. Harry Franzén a 
fost trimis în judecată pentru vânzarea de vin importat din Danemarca 
sau achiziţionat de la Systembolaget fără licenţă, în condiţiile în care 
Systembolaget deţinea monopolul pieţei băuturilor alcoolice, acordat prin 
Legea suedeză privind alcoolul.

Aceeași lege introducea și obligativitatea unor licenţe pentru producţia 
și importul băuturilor alcoolice, a căror eliberare depindea de deciziile 
discreţionare ale Inspectoratului pentru controlul alcoolului, după 
depunerea documentaţiei solicitate și achitarea unei taxe. Această taxă nu 
era rambursată în cazul în care cererea agentului economic pentru licenţa 
necesară distribuţiei băuturilor alcoolice a fost respinsă.

Franzén a afi rmat că Legea cu privire la alcool a fost contrară art. 302

și 373 TCE și, prin urmare, că nu poate fi  condamnat pentru vreo infracţiune. 
Instanţa naţională a sesizat Curtea de Justiţie cu o serie de întrebări cu 

1 Cauza C-189/95 de soluţionare a cererii adresate Curţii Europene de Justiţie, în temeiul 
articolului 177 din Tratatul CE, de către LandskronaTingsrätt (Suedia) pentru pronunţarea unei 
hotărâri preliminare în acţiunea penală în faţa acestei instanţe împotriva lui Harry Franzén 
referitoare la interpretarea articolelor 30 și 37 din Tratatul CE privind monopolul vânzării cu 
amănuntul a băuturilor alcoolice.

2 Între statele membre sunt interzise restricţiile cantitative la import, precum şi orice 
măsuri cu efect echivalent.

3 (1) Statele membre adaptează monopolurile naţionale cu caracter comercial, astfel 
încât să se asigure excluderea oricărei discriminări între resortisanţii statelor membre cu 
privire la condiţiile de aprovizionare şi desfacere. 

Dispoziţiile prezentului articol se aplică oricărui organism prin intermediul căruia un 
stat membru, de jure sau de facto, direct sau indirect, controlează, conduce sau infl uenţează 
în mod semnifi cativ importurile sau exporturile dintre statele membre. Aceste dispoziţii se 
aplică, de asemenea, monopolurilor de stat concesionate.

(2) Statele membre se abţin să introducă orice nouă măsură care contravine principiilor 
enunţate la alin. (1) sau care restrânge domeniul de aplicare a articolelor care se referă la 
interzicerea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative între statele membre.

(3) În cazul unui monopol cu caracter comercial care presupune o reglementare menită 
să faciliteze desfacerea sau valorifi carea produselor agricole, trebuie asigurate, în aplicarea 
normelor prezentului articol, garanţii echivalente pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru 
nivelul de trai al producătorilor în cauză.
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privire la compatibilitatea cu dreptul comunitar a unui monopol legal cum 
ar fi  Systembolaget.

„Spre deosebire de avocatul general, [Curtea Europeană de Justiţie] 
aceasta a considerat că funcţionarea monopolului a fost compatibilă cu 
art. 37, dar în același timp, incompatibilă cu art. 30, deoarece sistemul de 
acordare a licenţelor, în care numai deţinătorilor de licenţe li s-a permis 
să importe băuturi alcoolice, a însemnat costuri suplimentare (taxe și 
comisioane de acordare a unei licenţe) și costuri care decurg din obligaţia de 
a menţine capacitate de stocare în Suedia”1. Prin urmare, Harry Franzén nu a 
reușit înlăturarea monopolului asupra pieţei băuturilor alcoolice în Suedia, 
acest tip de monopol fi ind considerat de către instanţa Uniunii Europene 
compatibil cu prevederile europene privind monopolurile comerciale.

Un alt caz asemănător identificăm și în Hotărârea Curţii (camera 
a cincea) din data de 15 iunie 1999, Tribunalul de primă instanţă din 
Helsinki, Finlanda împotriva Sami Heinonen, Cauza C-394/97, având ca 
obiect interpretarea Regulamentului (CEE) nr. 918/1983 al Consiliului din 
28.03.1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi 
vamale2 și a Directivei Consiliului din 28.05.1969 nr. 69/169/CEE privind 
armonizarea dispoziţiilor stabilite prin acţiuni legislative, de reglementare 
sau administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri 
și de accize percepute la import în contextul trafi cului internaţional de 
călători3, în care se reafi rmă la parag. 43 că statele membre – care sunt 
singurele competente în ceea ce privește menţinerea ordinii publice – se 
bucură fără îndoială de o marjă de apreciere pentru a determina, potrivit 
circumstanţelor sociale particulare și importanţei acordate de aceste state 
obiectivului legitim conform dreptului Uniunii, cum ar fi, de exemplu, 
campania împotriva diferitelor forme de criminalitate legate de consumul 
de alcool, care sunt măsurile ce pot fi  luate pentru a atinge rezultate concrete.

Curtea a hotărât că legislaţiile naţionale care aplică interdicţii sau 
restricţii de import al anumitor bunuri călătorilor care sosesc din ţări terţe 
sunt justifi cate pe motive de moralitate publică, de ordine publică sau de 
siguranţă publică, de protecţie a sănătăţii și a vieţii oamenilor nu sunt contrare 
Regulamentului 918/83 și Directivei 69/169.

În cazul de faţă, s-a pus în discuţie faptul că de mai mulţi ani Republica 
Finlanda ducea o politică restrictivă privind alcoolul. Astfel, potrivit legislaţiei 

1 S. Dreyer-Mälzer, J. Svenningsen, Important Judgements Delivered by the Court of Justice 
of the European Communities in the period 1 October 1997 to 1 March 1998, EIPASCOPE, 1998, 
p. 14.

2 Publicat în JO L 105, 23.4.1983, p. 1, abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al 
Consiliului din 16 noiembrie 2009 publicat în JO L 324, 10.12.2009, p. 23.

3 Publicată în Jo L 133, 4.06.1969, p. 6.
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în vigoare din perioada 1992-1994, era permis în principiu importul alcoolului 
la întoarcerea din călătoriile în străinătate numai dacă această călătorie dura 
mai mult de 24 de ore și doar în cantităţi reduse. Legislaţia a fost modifi cată 
cu ocazia aderării la Uniunea Europeană. La începutul anului 1995, restricţiile 
legate de durata călătoriei au fost abrogate.

„Interpretarea art. 31 (ex-art. 37) din TCE care se ocupa cu adaptarea 
monopolurilor comerciale de stat pentru a se abandona orice discriminare 
cu privire la producţie și comercializare a afectat și politica de control a 
alcoolului, mai ales în ţările nordice. În practică, acest fapt a însemnat că 
Finlanda și Suedia au fost forţate să renunţe la monopolurile de stat asupra 
producţiei, importului, exportului și vânzărilor angro de băuturi alcoolice la 
1 ianuarie 1995”1.

Cu toate acestea, în 1996 restricţiile asupra importului alcoolului au fost 
reintroduse. Art. 10 din Legea privind alcoolul prevedea că pot fi  introduse 
limite pentru protejarea ordinii publice, securităţii și sănătăţii umane. 
O persoana rezidentă în Finlanda care sosește în ţară, altfel decât pe calea 
transportului aerian, din afara Zonei Economice Europene și a cărei călătorie 
a durat cel mult 20 de ore nu poate importa băuturi alcoolice.

În lucrările preparatorii au fost raportate următoarele justifi cări pentru 
modifi carea Legii privind alcoolul: preţul băuturilor alcoolice este mult mai 
mare în Finlanda decât în ţările vecine precum Rusia sau Estonia; aplicarea 
legislaţiei comunitare privind importurile de către călători din ţări terţe au 
cauzat probleme sociale, de sănătate și ordine publică în Finlanda; în acea 
perioadă, numărul călătorilor care aduceau produse din alcool și tutun din 
Rusia a crescut atât de mult încât a devenit mult mai difi cil pentru lucrătorii 
de la frontieră și vehiculele comerciale să mai treacă graniţa; consumul total 
de alcool din Finlanda a crescut cu 10% în 1995 și această creștere a mers 
în strictă legătură cu probleme sociale și de sănătate; ordinea publică și 
siguranţa publică în Finlanda au fost afectate (condusul autovehiculelor sub 
infl uenţa alcoolului a devenit o practică obișnuită, violenţa a crescut atât 
în frecvenţă, cât și în gravitate, în special în anumite zone de graniţă și în 
porturi atunci când navele veneau din Estonia, au apărut și s-au înmulţit pieţe 
ilegale, chiar și în apropierea școlilor, băuturi alcoolice erau vândute în stradă 
minorilor și alcoolicilor, toate aceste probleme necesitând acţiunea poliţiei și 
împiedicându-le să fi e performante în îndeplinirea celorlalte atribuţii.

Având în vedere aceste aspecte, Curtea a decis că orice limitare pe 
considerente de protejare a ordinii publice naţionale nu contravine legislaţiei 
Uniunii Europene, statele membre având la dispoziţie o marja de apreciere 
asupra măsurilor pe care le poate adopta pentru îndeplinirea acestui scop.

1 R. Müller, H. Klingermann, op. cit., p. 7.
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Dincolo de problema limitării consumului de alcool pentru a evita 
situaţii nedorite, care reprezintă un risc pentru ordinea publică, măsurile 
de poliţie administrativă de natură fi scală îmbracă și alte forme, așa cum 
este necesitatea taxării fumatului și a jocurilor de noroc.

S-a observat faptul că impozitele mari pe ţigări și alte produse 
din tutun sunt printre cele mai eficiente instrumente pentru a reduce 
consumul de tutun, în special în rândul tinerilor. Astfel, legislaţia Uniunii 
Europene referitoare la impozitarea tutunului este văzută treptat nu doar 
ca un instrument fi scal, ci și ca un adjuvant al politicii de sănătate publică. 
Acesta este motivul pentru care Comisia a făcut o propunere de creștere a 
nivelurilor minime de impozitare de tutun. O evaluare a legăturii dintre preţ 
și consum a scos la iveală faptul că, în medie, fumatul în Europa scade cu 
5% – 7% pentru o creștere de 10% a preţului real al ţigărilor. Acest aspect 
explică un nivel ridicat de taxare în Uniunea Europeană a produselor pe bază 
de tutun. Totodată, măsurilor de natură fi scală li se adaugă sprijinul Uniunii 
prin granturile acordate organizaţiilor non-guvernamentale și grupurilor de 
interes public pentru controlul consumului de tabac.

Prin urmare, importanţa diminuării consumului de tabac pentru a 
reduce riscurile aduse sănătăţii publice a fost confi rmată la nivelul Uniunii 
Europene, iar revizuirea sistemului de taxare a produselor care au la bază 
tabac a fost recunoscută ca reală necesitate la nivelul UE. „Este necesar 
ca legislaţia fi scală a Uniunii referitoare la produsele din tutun să asigure 
funcţionarea corectă a pieţei interne și, în același timp, un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii, astfel cum se prevede la art. 168 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere că produsele din tutun pot 
fi  extrem de dăunătoare pentru sănătate și având în vedere apartenenţa 
Uniunii la Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind 
controlul tutunului (FCTC). Ar trebui să fi e avută în vedere situaţia fi ecăruia 
dintre diferitele tipuri de tutun prelucrat în parte”1.

Uniunea Europeană a contribuit în mod semnificativ la succesul 
măsurilor fi scale ale tuturor celor 28 de state membre privind tutunul, 
impunând prin noua legislaţie un nivel minim al accizelor de 57% pentru 
vânzarea cu amănuntul a ţigaretelor, respectiv de 90 euro/1000 de ţigarete, 
indiferent de preţul stabilit pentru vânzarea cu amănuntul.2

Totodată, noile reglementări europene au determinat necesitatea 
pronunţării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru a asigura corecta 
și uniforma aplicare a normelor supranaţionale în toate statele membre. 

1 Directiva 2011/64/UE A Consiliului din 21.06.2011 privind structura și ratele accizelor 
aplicate tutunului prelucrat (text codifi cat).

2 A se vedea World Health Organization, Tobacco Taxation Fact Sheet: Raise taxes on 
tobacco, 2014.
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Astfel, într-un caz recent privind impozitarea în sectorul tutunului1, Consiliul 
de Stat Italian s-a adresat Curţii de Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri 
preliminare cu privire la decretul legislativ italian potrivit cu care ţigări cu 
un preţ de vânzare cu amănuntul redus au fost supuse unui nivel mai mare 
al accizelor decât ţigările de o valoare mai mare.

CJUE a concluzionat că astfel de dispoziţii naţionale, care nu stabilesc 
un nivel minim identic al accizelor, aplicabil tuturor produselor din tutun 
din aceeași categorie, ar trebui să fi e considerate ca fi ind contrare textului 
și principiile care stau la baza Directivei 2011/64/CE și normele care 
reglementează piaţa internă.

Însă probleme referitoare la respectarea reglementărilor privitoare la 
taxarea produselor din tutun existau încă dinaintea intrării în vigoare a noilor 
norme europene, astfel încât Curtea de Justiţie a Uniunii s-a pronunţat în 
diferite cauze, care au vizat diferite state ale Uniunii2.

Celor două aspecte menţionate anterior li se adaugă și problematica 
jocurilor de noroc, care a luat amploare prin folosirea internetului ca 
modalitate de a sigura accesul la astfel de jocuri. „Deși serviciile de jocuri 

1 Cauza C-428/13 privind cererea de decizie preliminară privitoare la interpretarea art. 7 
alin. (2) și a art. 8 alin (6) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21.06.2011 privind 
structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat.

2 A se vedea Cauza C-221/08 – Comisia Europeană împotriva Irlandei. Neîndeplinirea 
obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 95/59/CE – Alte impozite decât cele pe 
cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat – Art. 9 alin. (1) – Determinarea 
liberă de către producători și importatori a preţului maxim de vânzare cu amănuntul pentru 
produsele lor – Reglementare naţională prin care se impune un preţ minim de vânzare cu 
amănuntul pentru ţigări – Justifi care – Protecţia sănătăţii publice – Convenţia-cadru a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului.

Cauza C-198/08 – Comisia Europeană împotriva Republicii Austria. Neîndeplinirea 
obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 95/59/CE – Alte impozite decât cele pe 
cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat – Art. 9 alin. (1) – Determinarea 
liberă de către producători și importatori a preţului maxim de vânzare cu amănuntul pentru 
produsele lor – Reglementare naţională prin care se impune un preţ minim de vânzare cu 
amănuntul pentru ţigări, precum și un preţ minim de vânzare cu amănuntul pentru tutunul 
tăiat fi n – Justifi care – Protecţia sănătăţii publice – Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii privind controlul tutunului.

Cauza C-197/08 – Comisia Europeană împotriva Republicii Franceze. Neîndeplinirea 
obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 95/59/CE – Alte impozite decât cele pe 
cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat – Art. 9, alin. (1) – Determinarea 
liberă de către producători și importatori a preţului maxim de vânzare cu amănuntul pentru 
produsele lor – Reglementare naţională prin care se impune un preţ minim de vânzare cu 
amănuntul pentru ţigări – Reglementare naţională prin care se interzice vânzarea produselor 
din tutun la „preţ promoţional, contrar obiectivelor de sănătate publică” – Noţiunea „sisteme 
legislative naţionale în ceea ce privește controlul nivelurilor de preţ sau respectarea preţurilor 
impuse” – Justifi care – Protecţia sănătăţii publice – Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii privind controlul tutunului.
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de noroc constituie activităţi economice în sensul Tratatului CE, ele nu sunt 
activităţi economice obișnuite, astfel cum dezvoltarea lor nu este de dorit, 
din motive de ordine publică (...) Pentru vasta majoritate a statelor membre, 
reglementările jocurilor de noroc sunt o chestiune de ordine publică, 
necesitând o foarte strictă politică structurală”1. Prin urmare, acest caracter 
aparte al jocurilor de noroc cu posibile efecte nefaste asupra ordinii publice, 
a dus la concluzia că revine în sarcina statelor membre reglementarea 
aspectelor care ţin sub control piaţa jocurilor de noroc, inclusiv măsurile 
de natură fi scală.

Însă problema controlului jocurilor de noroc prin intermediul acţiunilor 
de natură fi scală este mult mai complicată, iar echilibrul între diminuarea 
consumului acestor tipuri de servicii și evitarea legii sau crearea unei pieţe 
ilegale este foarte fragil, așa cum au concluzionat autorităţile daneze. 
În ceea ce privește ratele de impozitare diferite aplicabile jocurile de 
noroc online și celor tradiţionale, autorităţile daneze au concluzionat că 
se confruntă cu o dilemă de reglementare a acestor aspecte. Există un 
confl ict între imposibilitatea autorităţilor de a mai menţine monopolul, 
întârzierea liberalizării pieţei jocurilor de noroc online și stabilirea unui nivel 
de impozitare uniform pentru jocurile de noroc online și pentru cele clasice. 
Acest din urmă aspect ar submina obiectivele de politică urmărite în acest 
domeniu de către legiuitor.

Autorităţile daneze au argumentat că un nivel de impozitare uniform 
tuturor jocurilor de noroc ar avea consecinţe nedorite, indiferent care ar fi  
acesta. În cazul în care autorităţile daneze ar fi  optat pentru o rată scăzută 
de taxare pentru întregul sector al jocurilor de noroc (20%), aceasta ar 
duce la un stimulent puternic pentru jocuri de noroc clasice, cele de cazino, 
fapt care ar fi  contrar interesului general al protecţiei consumatorilor. În 
cazul aplicării unei rate de taxare uniformă mai ridicată, aceasta ar descuraja 
operatorii de jocuri de noroc online, cărora le este solicitată o licenţă 
pentru prestarea unor astfel de servicii în Danemarca, caz în care obiectivul 
liberalizării pieţei nu ar fi  atins și controlul efi cient al acestor activităţi online 
nu ar fi  posibil.

Memorandumul înaintat de către Ministerul de Impozitare Parlamentului 
danez în 2010 concluziona că tratamentul fi scal diferenţiat ar reprezenta 
soluţia necesară pentru realizarea unui echilibru între consacrarea legii 
pe de o parte, și maximizarea veniturilor fi scale fără creșterea alarmantă 
a consumului de jocuri de noroc, pe de altă parte. Noua reglementare 
normativă a atras nemulţumirea agenţilor economici care oferea servicii 

1 A. Little, C. Fijnaut, The Regulation of Gambling: European and National Perspective, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, 2007, p. 63.
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pe piaţa jocurilor de noroc, ajungându-se, în anumite situaţii, la sentinţe 
ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Astfel, Tribunalul acesteia s-a 
pronunţat în cauza T-601/11.

În respectiva cauză, reclamanta, Dansk Automat Brancheforening, 
o asociaţie de întreprinderi și de societăţi autorizate să instaleze mașini 
de joc de tip „slot machine”, a înaintat o plângere Comisiei cu privire la 
propunerea de lege privind taxele pentru jocurile de noroc. Această nouă 
lege presupunea cote diferenţiate de taxare între jocurile de noroc online și 
cele clasice. Legea nr. 698 din 2010 („Legea privind taxele pentru jocurile de 
noroc”) prevede rate de impozitare diferite pentru jocurile de noroc oferite 
online faţă de cele clasice. Astfel, deţinătorii unei licenţe pentru punerea la 
dispoziţie de jocuri de noroc pe mașini de joc de tip „slot machine” în săli de 
jocuri și în restaurante sunt supuși unei taxe de 41% din venitul brut obţinut 
din jocurile de noroc. Aceștia trebuie să plătească o taxă suplimentară de 
30% din venitul brut obţinut din jocurile de noroc care depășește 30.000 de 
coroane daneze (DKK) pentru mașinile de joc din restaurante și, respectiv, 
250.000 DKK pentru mașinile de joc din sălile de jocuri. În ceea ce îi privește 
pe deţinătorii unei licenţe de furnizare a jocurilor de noroc în cazinouri, 
aceștia trebuie să plătească o taxă de bază de 45% din venitul brut obţinut 
din jocurile de noroc, fără valoarea jetoanelor din cutia de colectare, și o 
taxă suplimentară de 30% din venitul brut obţinut din jocurile de noroc care 
depășește 4.000.000 DKK calculat lunar. În schimb, deţinătorii unei licenţe 
pentru furnizarea de jocuri de noroc într-un cazinou online sunt supuși unei 
taxe de 20% din venitul brut obţinut din jocurile de noroc.

Comisia, primind o notifi care cu privire la intenţia statului danez de a 
pune în aplicare noua reglementare referitoare la taxarea jocurilor de noroc, 
prin Decizia 2012/140/UE din 20.09.2011 a aprobat măsurile notifi cate de 
acest stat membru. Această decizie prevede următorul articol care a fost 
atacat: „Art. 1: Măsura C 35/10 pe care Danemarca intenţionează să o pună 
în aplicare sub forma taxelor pentru jocurile de noroc online în cadrul Legii 
daneze privind taxele pentru jocurile de noroc este compatibilă cu piaţa 
internă în sensul art. 107, alin. (3), lit. (c) [TFUE]. Prin urmare, se autorizează 
punerea în aplicare a măsurii.”

Reclamanta a solicitat Tribunalului anularea articolului 1 din decizia 
atacată, precum și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, în 
timp ce Comisia a solicitat Tribunalului respingerea acţiunii ca inadmisibilă 
sau, în subsidiar, ca nefondată și obligarea reclamantei la plata cheltuielilor 
de judecată. Tribunalul a respins acţiunea reclamantei, hotărând ca Dansk 
Automat Brancheforening să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată 
aferente procedurii principale, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia 
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Europeană, precum și pe cele ale intervenienţilor: Betfair Group plc, Betfair 
International Ltd și European Gaming and Betting Association (EGBA).

Prin urmare, taxarea cu diferite cote de impozitare a diverselor 
tipuri de jocuri de noroc, justifi cată de necesitatea de a ţine sub control 
volumul consumat din astfel de servicii realizează compatibilitatea între 
reglementările naţionale și cele europene privind necesitatea de a asigura 
ordinea publică naţională.

Importanţa și amploarea jocurilor de noroc online a fost sesizată și 
de către instituţiile europene. Astfel, Parlamentul European a sugerat 
necesitatea cooperării îndeaproape a statelor membre pentru eliminarea 
problemelor sociale și de ordine publică cauzate de jocurile de noroc online 
transfrontaliere, precum și a jocurilor de noroc on-line oferite în mod ilegal, 
care diminuează protecţia consumatorilor și cresc frauda fi scală.

Concluzii

Uniunea Europeană văzută ca un sistem de guvernare pluralist, 
format din trei niveluri: naţional, supranaţional (UE stricto sensu) și unitar 
(UE lato sensu), presupune o anumită ordine publică asigurată la fi ecare 
nivel. Această ordine publică reprezintă cele mai importante valori ale 
sistemului de guvernare caracteristic fi ecărui nivel1.

Astfel considerând ordinea publică în cadrul Uniunii Europene, este 
imperios necesară protejarea acesteia pentru asigurarea bunei funcţionării 
atât a statelor europene, cât și a înseși Uniunii.

În acest sens, statele membre dispun de un întreg arsenal de 
instrumente, inclusiv de cele de natură fi scală, pentru a înlătura posibile 
ameninţări precum: consumul excesiv de alcool și tutun, cererea în 
creștere pentru jocurile de noroc. Măsurile menţionate anterior par a ţine, 
la prima vedere, doar de politica fi scală, deoarece îmbracă forma taxelor 
și a impozitelor, însă raţiunea aplicării lor depășește simpla colectare a 
resurselor bănești ale statului.

Eforturile depuse atât de către statele membre, cât mai ales de Uniunea 
Europeană pentru a ţine sub control problemele care sunt riscante pentru 
ordinea publică tuturor celor trei niveluri precizate anterior sunt considerabile.

În ceea ce privește problematica alcoolului, în Uniunea Europeană 
taxarea acestuia nu se rezumă doar la taxa pe valoarea adăugată, ci cuprinde 

1 A se vedea M. Avbelj, Security and transformation of the EU Public Order, German Law 
Journal, 2013 14(10), p. 2057-2074.
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și accize care îndeplinesc și funcţii sociale și de protecţie a sănătăţii publice, 
pe lângă cea fi scală.

Preocuparea statelor membre de a reglementa jocurile de noroc online 
pentru protecţia consumatorilor și pentru siguranţa publică ridică problema 
îngrădirii libertăţilor fundamentale a Pieţei Comune: libertatea de stabilire 
și libertatea de a presta servicii.

Aceste libertăţi sunt gândite să asigure acces egal la piaţa economică 
tuturor agenţilor economici, însă fără a perturba reglementarea jocurilor 
de noroc de către fi ecare stat în parte și fără a periclita ordinea, siguranţa 
publică sau sănătatea publică.

Din acest punct de vedere Curtea de justiţie a creat excepţii de la aceste 
libertăţi, în numele interesului public care trebuie să primeze1. Acest aspect a 
permis statelor membre nu doar impunerea monopolurilor de stat, ci și nivelul 
de taxare considerat necesar pentru a ţine sub control piaţa jocurilor de noroc.

Deși eforturile depuse sunt lăudabile, consumul băuturilor alcoolice, 
fumatul și jocurile de noroc continuă să reprezinte o ameninţare pentru 
ordinea publică naţională. „Existenţa unei pieţe ilicite semnifi cative pentru 
alcool complică considerente de politică privind impozitarea în multe ţări. În 
astfel de circumstanţe, modifi cările fi scale trebuie să fi e însoţite de eforturi 
de a aduce pieţele ilicite și informale sub controlul efectiv al guvernului. 
Creșterea impozitelor poate întâlni de asemenea rezistenţă din partea 
grupurilor de consumatori și operatorii economici, iar politica de impozitare 
va benefi cia de sprijinul măsurilor de informare și de sensibilizare pentru a 
contracara o astfel de rezistenţă”2.

Situaţia este similară și în cazul fumatului și al jocurilor de noroc. Taxele 
ridicate din aceste sectoare duc, în majoritatea cazurilor, la dezvoltarea 
pieţelor ilegale, problemă greu de evitat.

1 A se vedea K.A. Lovejoy, A Busted Flush: Regulation of Online Gambling in the European 
Union, Fordham International Law Journal, 2014, Vol. 37, p. 1525-1574.

2 A se vedea Global Strategy to reduce the harmful use of alcohol, World Health 
Organization, 2010, p. 16.
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1. Aspecte generale

Începând cu anul 2009, în România, urmare a acordurilor şi 
memorandumurile de înţelegere semnate de România şi Comisia Europeană, 
F.M.I., Banca Mondială1 au fost demarate mai multe reforme, pentru a se 
asigura implementarea obligaţiilor asumate de Guvernului României pentru 
a primi sprijinul fi nanciar solicitat. Aceste obligaţii au însemnat printre 
altele, adoptarea legii privind responsabilitatea fi scal-bugetară2, aplicarea 
unor măsuri drastice de reducere a cheltuielilor publice prin reducerea 
salariilor angajaţilor sectorului public, adoptarea reglementărilor privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice3. Unele dintre aceste 
măsuri au fost luate la nivelul anului 2010, urmare a documentelor semnate 
în 2009, altele au fost implementate în 2012 sau în 2013, având în vedere 
angajamentele asumate de România prin Scrisorile de intenţie semnate de 
autorităţile române4, iar unele obligaţii asumate, chiar dacă au fost incluse 
în diverse acte normative, nu au fost fi nalizate nici la această dată5.

1 Memorandumul de înţelegere semnat de România şi Comisia Europeană, reluate în 
cuprinsul Deciziei Consiliului din 6 mai 2009 de acordare de asistenţă fi nanciară comunitară 
pe termen mediu României 2009/459/CE.

2 Legea nr. 69 din 2010 a responsabilităţii fi scal-bugetare, republicată în M. Of. al României, 
Partea I, nr. 330 din 14.05.2015.

3 O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată 
în M. Of. al României, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011.

4 Ultimul document transmis către F.M.I. este Scrisoarea de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor 
executivi al F.M.I. din 26.03.2014, prin care se modifi că şi se completează Scrisoarea de 
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată 
prin Decizia Consiliului directorilor executivi al F.M.I. din 27 septembrie 2013, ratifi cată de 
Parlamentul României prin Legea nr. 89 din 2014, publicată în M. Of. al României, Partea I, 
nr. 514 din 10.07.2014.

5 Privatizarea anumitor întreprinderi publice, Electrica, Complexul Energetic Oltenia, 
Hidroelectrica.



326

PARTEA A II-A: INVESTIŢII PUBLICE – FONDURI EUROPENE – PATRIMONIU

Aşadar, obligaţii asumate de autorităţile române faţă de F.M.I. şi 
U.E., urmare a crizei fi nanciară recunoscută în anul 2009, au stat la baza 
adoptării anumitor măsuri de reformă ale politicii fi scal-bugetare, respectiv 
ale sistemului fi nanţelor publice1 şi sistemului fi scal. Din analiza legislaţiei 
respective rezultă că, chiar şi dacă au fost adoptate, implementarea este un 
proces de lungă durată.

Reforma fiscal-bugetară nu se poate realiza pe termen scurt, ci 
presupune un termen mediu sau lung, întrucât înseamnă reformarea celor 
trei elemente de bază a politicii fi scal-bugetare: reforma sistemului fi scal 
şi a colectării impozitelor; reforma modului de cheltuire a banilor publice; 
reforma sistemului de control al modului de administrare şi gestiune a 
fondurilor publice.

Rolul doctrinei este de a comenta pertinent actele normative emise de 
autorităţile publice şi de a evidenţia principiile doctrinare avute în vedere 
de legiuitor, dacă există, precum şi de a analiza respectarea principiilor 
într-un anume act normativ. Din punct de vedere doctrinar, conceptul 
general căruia putem subscrie toate actele normative elaborate de 
autorităţile române după criza din 2009 este conceptul de „bună guvernare”, 
urmând să analizăm modul în care principiile promovate în legătură cu acest 
concept sunt aplicate practic.

În cadrul articolului, în prima parte este inclusă o prezentare a noţiunii 
„buna guvernare” şi celei de „bună guvernare fi nanciară”, a principiilor 
aplicabile, urmând ca în partea următoare să realizăm o scurtă analiză a 
măsurilor adoptate de România prin care se asigură transpunerea acestor 
principii în domeniul sistemului naţional de raportare şi a prioritizării 
investiţiilor publice.

2. Noţiunea de bună guvernare în doctrină

Este evident că orice reformă la nivelul procedurilor, instituţiilor sau 
atribuţiilor unor instituţii publice trebuie să aibă ca punct de pornire 
necesitatea aplicării principiilor bunei guvernări. Există un citat faimos – 
preluat în mai multe materiale publicate cu privire la buna guvernare – al 
Secretarului General al ONU Kofi  Annan, care a spus „Buna guvernare este 
probabil singurul şi cel mai important factor care contribuie la eliminarea 
sărăciei şi promovarea dezvoltării”. Atunci când citeşti o asemenea afi rmaţie 
pentru prima dată apare în mod natural dorinţa de a afl a ce este buna 

1 Pentru detalii privind evoluţia fi nanţelor publice în România, D. D. Şaguna, Drept 
Financiar Public, Editura C.H. Beck, ed. 4, Bucureşti, 2011, p. 8 şi E. Bălan, Drept fi nanciar, 
Editura C.H. Beck, ed. 4, Bucureşti, 2007, p. 2.
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guvernare şi, mai ales, cum se realizează această bună guvernare şi care 
sunt instrumentele pe care un stat le are la dispoziţie pentru realizarea 
bunei guvernări.

Buna guvernare este o noţiune abstractă, care nu are o defi niţie general 
acceptată la nivel global, fiind introdusă iniţial şi promovată de către 
instituţiile fi nanciare internaţionale ca element de bază în analiza efectuată 
de aceste instituţii în vederea stabilirii condiţiilor acordării de împrumuturi 
oricărui stat din lume1.

Nu este subiectul acestui articol realizarea unei analize comparative a 
tuturor defi niţiilor conceptului de bună guvernare. Mult mai util demersului 
nostru ştiinţifi c este prezentarea elementelor comune acestei noţiuni, pe 
care Comisia Europeană le-a denumit principiile bunei guvernări2 şi ulterior, 
analiza acestor elemente prin raportare la prevederile legale relevante în 
materia dreptului fi nanciar public, respectiv a investiţiilor publice.

Elementele comune conceptului de bună guvernare prezentate în 
doctrină3 se referă la: existenţa unui regim democratic; respectarea drepturilor 
omului; respectarea legii; existenţa unei administraţii publice efi ciente şi 
efective; promovarea transparenţei şi responsabilităţii instituţiilor statului; 
stabilirea unor obiective de dezvoltare care să refl ecte dorinţele cetăţenilor.

Aşa cum menţionat, din perspectiva Uniunii Europene, respectiv a 
Comisiei Europene exprimată în 2002, atunci când se analizează buna 
guvernare la nivelul U.E. trebuie avute în vedere cinci principii şi, pentru 
fi ecare dintre aceste principii, Comisia a identifi cat la acea dată modalităţi 
de punere în practică. În concepţia Comisiei – de altfel criticată de unii 
autori4 – buna guvernare există dacă statul respectă cinci principii: 
„transparenţă”, „participare”, „răspundere”, „efi cienţă” şi „coerenţă”. Nu 
a fost necesară introducerea elementului privind existenţa unui regim 
democratic, întrucât toate statele membre ale Uniunii Europene au un 
regim democratic, fi ind o condiţie de accedere în Uniune sau a respectării 
drepturilor omului, obiectiv asumat de statele membre la data aderării la 
Uniunea Europeană. Comisia Europeană a defi nit principiile şi le-a analizat 
exclusiv din perspectivă administrativă, respectiv a modului de funcţionare 
a administraţiei publice şi a interacţiunii administraţiei publice cu cetăţenii 
săi, având drept obiectiv fi nal creşterea gradului de încredere al cetăţenilor 
Uniunii Europene în instituţiile europene.

1 R.M. Gisselquist, Good Governance As A Concept, And Why This Matters For Development 
Policy, 2012, Helsinki, Finland: UNU-WIDER, p. 1.

2 European Governance – A White Paper, COM(2001) 428 fi nal, (2001/C287/01).
3 R.M. Gisselquist, op. cit., p. 6 şi urm.
4 D.M. Curtin, R.A. Wessel (eds.), Good Governance and the European Union. Refl ections on 

Concepts, Institutions and Substance, Editura Intersentia, Tilburg, 2005, p. 11.
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3. Noţiunea de bună guvernare fi nanciară în doctrina 
internaţională

Aplicarea practică a bunei guvernări a generat apariţia unei noţiuni 
distincte, „buna guvernare fi nanciară”, prin care se urmăreşte determinarea 
unor principii clare, limitate doar la domeniul fi nanţelor publice. Acest 
concept a fost dezvoltat sub îndrumarea şi la solicitarea Ministerului Federal 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică din Germania1. Transpunerea 
principiilor dezvoltate de Germania în domeniul bunei guvernări fi nanciare 
o regăsim în statele din Africa2, care au dezvoltat începând cu anul 2009 o 
reţea a profesioniştilor din ministerele de fi nanţe din Africa la nivelul cărora 
se organizează conferinţe şi se propun documente spre a fi  implementate de 
statele membre ale organizaţiei în domeniul fi nanţelor publice.

Acest concept nou al bunei guvernări fi nanciare nu este utilizat în multe 
documente ofi ciale, fi ind dezvoltat de Germania pentru a promova exclusiv 
un concept cu aplicabilitate practică. Defi niţia bunei guvernări fi nanciare 
propusă se referă la „ansamblul acţiunilor statului transparente, legitime şi 
necesare dezvoltării în domeniul fi nanţelor publice, atât în ceea ce priveşte 
veniturile, cât şi cheltuielile.”

Acest concept presupune existenţa în domeniul fi nanţelor publice a 
următoarelor elemente: existenţa unor instituţii publice funcţionale, inclusiv 
de administrare fi scală competente şi răspunzătoare care acţionează în 
temeiul şi spiritul legii („rule of law”); existenţa unor autorităţi de audit 
efi ciente; existenţa unui control parlamentar efectiv al modului de stabilire 
a veniturile şi de cheltuire a banilor publici; existenţa unui mecanism şi a 
unor instituţii care să asigure controlul societăţii civile asupra instituţiilor 
publice care acţionează în domeniul fi nanţelor publice.

Ulterior, aceeaşi instituţie germană a publicat o nouă lucrare3, în care 
menţionează că buna guvernare fi nanciară presupune că un stat trebuie 
să asigure aplicarea principiilor bunei guvernări, stabilirea unei politicii 
economice coerente clare, dar şi realizarea unui management efi cient al 
fondurilor publice.

1 Good Financial Governance – Good Governance in Public Finance, Fiscal Studies no. 3, 
publicat de Public Finance and Administrative Reforms, în august 2006.

2 Iniţiativa de Colaborare din Africa în Reforma Bugetului (Collaborative Africa Budget 
Reform Initiative - CABRI) care a devenit în decembrie 2009 o organizaţie independentă 
formată din membri din Burkina Faso, Republica Central Africană, Gambia, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Mali, Mauritius, Rwanda, Senegal şi Africa de Sus.

3 Good Financial Governance in German Development Cooperation, publicat de Ministrul 
Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, aprilie 2015.
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Bineînţeles, apare întrebarea de ce este necesar un nou concept şi care 
este scopul introducerii acestui concept. În fapt, Germania, în calitatea sa 
de stat fi nanţator al unor programe în diverse state în curs de dezvoltare 
încearcă o abordare mai pragmatică în procesul de reformă a fi nanţelor 
publice a statelor respective. La o analiză comparativă a elementelor 
de bază (principiilor) aplicabile celor două noţiuni se poate observa că 
principiile bunei guvernări sunt rescrise din perspectiva fi nanţelor publice, 
nefi ind vorba de un nou concept, ci doar de adaptarea unui concept general 
unui domeniu cu strictă aplicare.

Spre exemplu, aplicarea principiului participării în domeniul fi nanţelor 
publice presupune legitimitatea deciziilor adoptate de stat cu privire la două 
aspecte: fi scalitatea (sistemul fi scal) şi cheltuielile publice. Având în vedere 
sistemul fi scal german, aceşti autori susţin că fi scalitatea trebuie să nu fi e 
arbitrară, să nu încalce drepturile omului şi să fi e stabilită ţinând cont de 
principiul capacităţii contributive („ability to pay”), iar cheltuirea banilor 
publici trebuie să fi e realizată de o manieră care să armonizeze priorităţile 
politice şi preferinţele şi nevoile cetăţenilor. Evident, regulile privind 
fi scalitatea sunt mai puţin aplicabile în România, care nu are inclus principiul 
capacităţii contributive în forma prevăzută de Constituţia germană.

Aplicarea principiului statului de drept în finanţe publice înseamnă 
predictibilitate. Toate măsurile adoptate în domeniul fi nanţelor publice 
trebuie să respecte legislaţia în vigoare, adoptată în mod democratic.

În ceea ce priveşte principiului performanţei în domeniul fi nanţelor 
publice, se susţine că presupune respectarea principiilor transparenţei şi al 
responsabilităţii, dar şi o alocare efi cientă a puterii şi resurselor astfel încât 
să realizeze, pe de o parte o reducere a sărăciei dar, pe de altă parte, şi o 
impozitare corectă.

Din analiza materialelor prezentate rezultă că buna guvernare fi nanciară 
nu este un concept distinct, de sine stătător, ci doar o reinterpretare a 
noţiunii de bună guvernare, cu aplicabilitate practică la nivelul fi nanţelor 
publice. Acest tip de abordare poate fi  utilă în măsura în care există autori 
care consideră că sfera „bunei guvernări” este foarte largă, defi nită în mod 
diferit şi care, la o primă vedere, nu are o aplicabilitate foarte practică.

În continuare, vom încerca o abordare practică a noţiunii generale, 
respectiv o scurtă trecere în revistă a modului de implementare a principiilor 
generale propuse de Comisia Europeană în legislaţia naţională românească, 
urmând ca în partea fi nală să prezentăm modalitatea de aplicare concretă 
a principiului coerenţei la nivelul fi nanţelor publice.
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4. Transpunerea bunei guvernări în domeniul fi nanţelor 
publice

4.1. Aplicarea generală a principiilor bunei guvernări

În Cartea Albă a Guvernării Europene1 au fost incluse un număr de 
cinci principii generale ale bunei guvernări care trebuie avute în vedere 
în procedura de reformare a Uniunii Europene, dar şi a statelor membre, 
astfel încât cetăţenii europeni să aibă o mai mare încredere în Uniune. De 
la data publicării, Cartea Albă nu a mai fost actualizată distinct, însă unul 
dintre efectele aplicării principiilor incluse în Cartea Albă a fost declanşarea 
programului „Legiferare inteligentă” („smart regulation”)2. Ultima 
comunicare a Comisiei Europene COM(2015) 215 fi nal, „Legiferare mai bună 
pentru rezultate mai bune – Agenda Uniunii Europene” („Better regulation 
for better results – An EU agenda”)3 cuprinde din nou ideea transmisă 
încă din 2001, respectiv că este necesară creşterea încrederii cetăţenilor 
în instituţiile europene, ceea ce presupune, printre altele, respectarea 
principiilor transparenţei şi al participării cetăţenilor la luarea deciziilor.

Aşa cum am menţionat mai sus, Cartea Albă şi documentele ulterioare 
au pus în discuţie cinci principii generale: „transparenţă”, „participare”, 
„răspundere”, „efi cienţă” şi „coerenţă”.

Pornind de la aceste principii generale ale bunei guvernări vom prezenta 
în continuare pe scurt maniera de transpunere a acestora în dreptul intern, 
în domeniul fi nanţelor publice:

Principiul transparenţei apare în România prin instituirea sa la nivel 
constituţional ca drept fundamental al persoanei „de a avea acces la orice 
informaţie de interes public”. În dreptul fi nanciar public acest principiu al 
transparenţei este inclus în Legea nr. 500 din 20024 privind fi nanţele publice 
în varianta principiului publicităţii, care presupune că adoptarea bugetului 
public şi a contului anual de execuţie a bugetelor se face prin dezbatere 
publică parlamentară, iar actele normative de aprobare a bugetelor se 
publică în Monitorul Ofi cial al României, Partea I. De asemenea, în cuprinsul 
Legii nr. 273 din 20065 privind fi nanţele publice locale este menţionat 

1 European Governance — A White Paper, COM(2001) 428 fi nal, (2001/C 287/01).
2 http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/brochure/brochure_

en.pdf
3 http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_

en.pdf
4 Legea nr. 500 din 2002 privind fi nanţele publice, publicată în M. Of. al României, Partea 

I, nr. 597 din 13.08. 2002, ulterior modifi cată şi completată.
5 Legea nr. 273 din 2006 privind fi nanţele publice locale, publicată în M. Of. al României, 

Partea I, nr. 618 din 18.07.2006, ulterior modifi cată şi completată.
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principiul transparenţei şi publicităţii, care prevede expres că „procesul 
bugetar este deschis şi transparent”, orice persoană având acces la informaţii 
privind bugetul local.

Principiul participării presupune ca persoanele să aibă posibilitatea 
legală de a fi  implicate în luarea deciziilor administraţiei publice. La nivel 
local regăsim în art. 8 din Legea nr. 273 din 2006 posibilitatea participării 
cetăţenilor la dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul 
aprobării acestuia.

Principiul responsabilităţii înseamnă în principal că autoritatea sau 
instituţia publică trebuie să răspundă pentru exercitarea corespunzătoare 
a atribuţiilor legale şi în limitele legii, fi ind inclus în art. 52 din Constituţia 
României dreptul oricărei persoane vătămate de o autoritate publică printr-
un act administrativ de a obţine recunoaşterea dreptului său, anularea 
actului precum şi acoperirea oricăror daune rezultate din aplicarea nelegală 
a unui act administrativ. De asemenea, principiul responsabilităţii presupune 
că persoanele fi zice care au calitatea de reprezentant al respectivei autorităţi 
publice să răspundă pentru actele administrative semnate în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu. În dreptul fi nanciar public, persoanele fi zice care au 
calitatea de ordonatori de credite1 răspund din punct de vedere juridic în 
cazul nerespectării regimului cheltuielilor publice, respectiv în situaţia în 
care încalcă obligaţia legală de a angaja, lichida şi ordonanţa cheltuieli peste 
limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate 
în bugetul entităţii publice pe care o conduc. Încălcarea reglementării 
menţionate reprezintă o infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Principiul eficienţei include conceptul de eficienţă, dar şi pe cel de 
economicitate şi efi cacitate. Cu alte cuvinte, pentru a putea spune despre un 
anumit stat că se încadrează în ceea ce este în mod obişnuit „bună guvernare” 
trebuie analizat dacă autorităţile publice din acel stat implementează politici 
publice care se circumscriu sferei economicităţii, efi cacităţii şi efi cienţei. 
Acest principiu se regăseşte transpus în reglementările fi nanţelor publice sub 
denumirea de principiul bunei gestiuni fi nanciare. Acest principiu apare înscris 
în Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 25.10.2012 privind normele fi nanciare aplicabile bugetului 
general al U.E. și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 
al Consiliului. De asemenea, îl regăsim în dreptul românesc transpus în O.G. 
nr. 119 din 1999 privind controlul intern şi controlul fi nanciar, care prevede 

1 Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 500 din 2002 prevede „Ordonatorii de credite au obligaţia 
de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament şi de a utiliza creditele bugetare 
numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 
activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.”
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în art. 5 principiul bunei gestiuni financiare ca parte a bunei guvernări: 
„persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia 
să realizeze o bună gestiune fi nanciară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, 
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în 
administrarea patrimoniului public.”

Principiul coerenţei învederează că unul dintre pilonii bunei guvernări 
este cel al coerenţei politicilor publice şi a structurii instituţiilor publice. 
La nivelul U.E. s-a susţinut, spre exemplu, că este necesară stabilirea unor 
politici comune în domenii ca transport, energie, mediu precum şi a unor 
principii de bază în luarea anumitor decizii la nivel local sau regional. Astfel, 
se poate vorbi de coerenţă atunci când există politici publice aplicate la nivel 
naţional transpuse în acte normative respectate atât de stat, cât şi cetăţeni.

O modalitate de transpunere a acestui principiu al coerenţei în dreptul 
naţional îl reprezintă instituirea obligaţiei Guvernului de a elabora anual 
strategia fi scal-bugetară ca document de politică publică ce stabileşte 
obiectivele şi priorităţile în domeniul fi scal-bugetar, ţintele veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului general consolidat şi ale bugetelor componente ale 
bugetului general consolidat, precum şi evoluţia soldului bugetului general 
consolidat pe o perioadă de trei ani .

În ceea ce priveşte verifi carea bugetelor instituţiilor publice şi investiţiile 
publice, regăsim o transpunere a principiului coerenţei în O.U.G. nr. 88 din 
2013 privind adoptarea unor măsuri fi scal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative1. Aşa cum sugerează 
şi titlul, O.U.G. nr. 88 din 2013 este un act normativ aprobat urmare a 
Aranjamentul stand-by dintre România şi F.M.I.2, el reglementând crearea 
şi modul de funcţionare a sistemului naţional de verifi care, monitorizare, 
raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi 
bugetelor entităţilor publice (primul capitol). În capitolul al doilea 
reglementează crearea unui sistem care să gestioneze investiţiile publice 
din România, astfel încât să se realizeze portofoliul proiectelor de investiţii 
în continuare, precum şi a investiţiilor noi ce se fi nanţează din fonduri 
publice cu priorităţile Guvernului, pe de o parte, precum şi să se asigure 

1 O.U.G. nr. 88 din 2013 privind adoptarea unor măsuri fi scal-bugetare pentru îndeplinirea 
unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modifi carea 
şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 593 din 
20.09.2013, a fost aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 25 din 2014, publicată în M. Of. 
al României, Partea I, nr. 205 din 24.03.2014.

2 Detalii suplimentare pe acest aspect, M. A. Raţiu, „Noi perspective în prioritizarea 
investiţiilor publice”, Revista Română de Parteneriat Public-Privat, nr. 6 din 2013, p. 59.
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includerea în cadrul proiectelor fi nanţate din fonduri publice a celor cu 
benefi cii economice şi sociale ridicate.

În continuare vom face o scurtă analiză a celor două capitole pentru a 
evidenţia modul în care principiul coerenţei îşi găseşte o aplicare practică 
deosebit de importantă în domeniul fi nanţelor publice.

4.2. Sistemul naţional de raportare a bugetelor entităţilor publice

Primul capitol din O.U.G. nr. 88 din 2013 se aplică entităţilor publice, 
noţiune care cuprinde instituţiile publice centrale1, instituţiile publice locale2, 
precum şi persoanele juridice clasifi cate în administraţia publică3, conform 
reglementărilor europene. Aşadar, toate entităţile publice care administrează 
şi gestionează fonduri publice au obligaţia aplicării prevederilor cuprinse în 
acest act normativ, creându-se un set de reguli şi principii generale cu privire 
la sistemul naţional de raportare al bugetelor publice.

Sistemul naţional de raportare cuprinde sistemul naţional de verifi care, 
monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare emise de 
entităţile publice4, al angajamentelor legale5 şi al bugetelor entităţilor 
publice şi include un ansamblu de aplicaţii informatice şi reguli, prin care 
se realizează verifi carea, monitorizarea, raportarea şi controlul situaţiilor 
fi nanciare, angajamentelor legale, bugetelor entităţilor publice. Pe baza 
informaţiilor incluse în sistemul naţional de raportare entităţile publice vor 
realiza rapoartele centralizate şi/sau consolidate ori alte situaţii stabilite 
prin procedura de funcţionare a sistemului.

1 Instituţiile publice centrale sunt defi nite în art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500 din 2002.
2 Instituţiile publice locale sunt defi nite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273 din 2006.
3 Potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25.06.1996 privind Sistemul 

European de conturi naţionale şi regionale din Comunitate, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.

4 Situaţiile fi nanciare ale instituţiilor publice, centrale sau locale sunt întocmite în temeiul 
normelor metodologice elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice. Spre exemplu, 
pentru anul 2014, a fost publicat Ordinul nr. 96 din 2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor fi nanciare ale instituţiilor publice la 
31.12.2014, în M. Of. al României, Partea I, nr. 81 din 30.01.2015.

5 Angajamentul legal este defi nit în art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 88 din 2013 ca fi ind „actul 
prin care se creează, în cazul actelor administrative, contractelor şi altor înscrisuri, sau se 
constată, în cazul legilor, hotărârilor Guvernului, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, 
obligaţia de plată pe seama fondurilor publice. În cazul contractelor sau altor înscrisuri care 
presupun livrări de bunuri, prestări de servicii sau execuţia de lucrări, angajamentul legal 
apare la momentul când acestea sunt însuşite de părţi şi obligă entitatea publică să efectueze 
plăţi numai după împlinirea condiţiilor prevăzute în contractele sau înscrisurile menţionate. 
Angajamentul legal apare pentru toate tipurile de cheltuieli, inclusiv pentru plăţile de salarii, 
utilităţi sau alte plăţi efectuate pentru perioade nedeterminate de timp”.
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Motivele adoptării acestui sistem naţional de raportare sunt multiple, 
însă toate se circumscriu principiilor bunei guvernări. În primul rând, 
introducerea sistemul naţional de raportare al situaţiilor fi nanciare ale 
entităţilor publice permite Ministerului Finanţelor Publice o gestionare şi 
verifi care integrată a modului de înregistrare a fondurilor publice. Evident, 
utilizarea sistemelor electronice va permite verifi carea rapidă a corectitudinii 
înregistrărilor, inclusiv cu privire la informaţiile privind bugetele individuale 
şi agregate ale entităţilor publice.

Un alt benefi ciu al existenţei unui sistem naţional, mai ales în ceea 
ce priveşte angajamentele legale, este acela că va asigura transparenţa şi 
coerenţa deciziilor adoptate la nivelul Guvernului şi Ministerului Finanţelor 
Publice în domeniul alocării fondurilor publice. Astfel, se va introduce 
numărul unic al angajamentului legal, care presupune atribuirea unui 
singur număr unui anume angajament legal al unei entităţi publice de către 
sistem, număr valabil pentru toată durata de derulare a angajamentului. 
După data intrării în funcţiune a sistemului naţional de raportare, toate 
entităţile publice menţionate vor fi  obligate să încheie angajamente legale 
(contracte de achiziţie publică, contracte de concesiune lucrări sau servicii) 
şi să efectueze plăţi din bugetul lor numai după înregistrarea angajamentului 
legal în sistem. Respectarea acestei obligaţii va garanta, spre exemplu, 
posibilitatea identifi cării tuturor contractelor de achiziţie publică, de orice 
valoare semnate de entităţile publice. De asemenea, entităţile publice nu 
pot efectua nicio plată prin Trezoreria Statului dacă angajamentele legale 
nu sunt înregistrate în sistemul naţional de raportare.

Acest sistem naţional de raportare nu este încă funcţional, urmând a fi  
fi nalizat până la data de 31 decembrie 2015.

4.3. Prioritizarea investiţiilor publice

Capitolul al doilea al acestui act normativ se referă la prioritizarea 
investiţiilor publice, adică stabilirea unui sistem de clasifi care a investiţiilor 
publice din punct de vedere al importanţei pentru societatea românească, 
având în vedere spaţiul bugetar limitat (veniturile publice încasate sunt 
limitate şi veniturile extraordinare care creează datorie publică posibil de 
atras sunt de asemenea limitate).

Spaţiul acestui articol este limitat şi nu putem face o analiză a noţiunii 
de investiţie publică1, însă acest act normativ se aplică atât investiţiilor noi, 

1 Pentru o analiză detaliată a noţiunii de investiţie publică se poate consulta M. A. Raţiu, 
Drept fi nanciar public. Drept Bugetar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 236 şi urm.; 
S. Gherghina, The fi nancing of Public Investments between legal limitations and the public 
interest imperative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015, p. 26 şi urm.
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cât şi investiţiilor în continuare, dar sunt incluse în procedura de prioritizare 
doar investiţiile publice semnifi cative, respectiv acele investiţii care au o 
valoare totală estimată ce depăşeşte 100 de milioane lei.

În mod evident, introducerea unui sistem de prioritizare a investiţiilor 
publice din România este una dintre metodele prin care se asigură 
transparenţa cheltuielilor publice, dar şi coerenţa strategiei naţionale în 
domeniul fi scal-bugetar. De altfel, principiile aplicabile incluse în O.U.G. 
nr. 88 din 2013 pe baza cărora se va realiza prioritizarea de către Ministerul 
Finanţelor Publice evidenţiază acest aspect: principiul 1 se referă la 
oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale; 
principiul 2 presupune identificarea justificării economice şi sociale, 
inclusiv din perspectiva mediului; principiul 3 se referă la suportabilitatea 
şi sustenabilitatea fi nanciară; principiul 4 implică analiza aranjamentelor 
pentru implementare în cazul investiţiilor noi, respectiv performanţa în 
implementare pentru investiţiile în continuare.

Principiul auxiliar utilizat pentru investiţiile în continuare presupune 
stabilirea perioadei rămase până la fi nalizarea proiectului de investiţii publice.

Lista publicată de Guvernul României în anul 2014 cuprinde un număr de 
21 investiţii prioritare pentru România1, Ministerul Finanţelor Publice având 
obligaţia de a informa Guvernul anual cu privire la rezultatele prioritizării 
până la data 31 mai a fi ecărui an.

5. Concluzii

Buna guvernare este un concept foarte general, care este inclus în toate 
comunicările ofi ciale ale Comisiei Europene, Băncii Mondiale, Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, F.M.I., ş.a., fără a avea însă o defi niţie comună sau unică. 
În temeiul bunei guvernări, statele semnatare ale acordurilor de împrumut 
cu F.M.I., spre exemplu, au obligaţia să se asigure că implementează 
diverse măsuri de politică fi scală sau bugetară. România a reuşit să adopte 
actele normative relevante care să transpună măsurile asumate, însă 
implementarea efectivă a acestor măsuri este deosebit de difi cilă şi este 
provocarea anului 2016.

1 În Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2014 şi proiecţia acesteia pe anii 
2015-2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la p. 64-65 se regăseşte lista 
celor 21 investiţii prioritare.




