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Introducere – incursiune în istoria administraţiei publice 

româneşti 
 
Administraţia publică, văzută în linia tradiţională a serviciului public, 

reprezintă un ansamblu de autorităţi, agenţi şi organisme, care, sub impulsul 
puterii politice, are menirea să asigure multiplele intervenţii ale statului modern în 
viaţa particularilor, prin puterea centrală sau autorităţile locale1. 

Administraţia publică mai poate fi receptată ca un cumul de servicii 
publice destinate să satisfacă anumite interese generale, regionale sau comunale, 
statul nefiind singurul care înfiinţează servicii publice. În mod evident, judeţele şi 
comunele, prin calitatea lor de colectivităţi locale, îşi pot organiza propriile 
servicii în vederea satisfacerii intereselor lor2, dar, între interesele locale şi cele 
naţionale nu există o separare completă, ci, dimpotrivă, atât unele cât şi altele au 
întotdeauna o anumită înrâurire asupra bunului mers al statului3. Aşadar, putem 
vorbi de o administraţie publică locală în cuprinsul căreia intră organisme care 
sunt abilitate să satisfacă interese care privesc, în primul rând, cetăţenii din 
localitate şi care se caracterizează prin faptul că titularii cărora le este încredinţată 
administrarea acestor interese nu deţin puterea de la autoritatea centrală, ci de la 
corpul electoral local, prin procesul votării4. 

 Procesul de constituire a administraţiei româneşti a fost unul 
îndelungat, întins pe mai multe sute de ani, într-o istorie zbuciumată, 
marcată de poziţia geografică a României la intersecţia a trei mari puteri: 
Imperiul Otoman, Rusia şi Imperiul Austro-Ungar. În diferite momente ale 
existentei sale, administraţia şi structurile statului au fost marcate de 
modelele celor trei mari puteri. 

Apariţia formelor „moderne” ale administraţiei a avut loc la sfârşitul 
secolului XIX şi începutul secolului XX, moment până la care existau trei ţări 
române: Muntenia (Ţara Românească), Moldova şi Transilvania, fiecare 
având propriile instituţii şi propria administraţie. 

 
1) Sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX – apariţia formelor 

„moderne” de administraţie publică 
După înăbuşirea revoluţiei de la 1848, Rusia şi Turcia au semnat la 19 aprilie 

(1 mai) 1849 Convenţia de la Balta Liman, care făcea referire la ţările române. 
Potrivit Convenţiei, s-a abrogat sistemul eligibilităţii domnului şi s-a statuat că 

                                                            
1 A. de Laubadere, Manuel de Droit Administratif – dixième édition, 1976, L.G.A.J., p. 7. 
2 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediţia a IV-a, Institutul de Arte Grafice 
„E. Mârvan”, Bucureşti, 1934, p. 72. 
3 A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediţia a III-a, Institutul de Arte Grafice 
„Eminescu”, Bucureşti, 1929, p. 238. 
4 C. Manda, C. Manda, Administraţia publică locală din România, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
1999, pp. 40-41. 
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domnitorii Ţărilor Române vor fi numiţi de sultan pe şapte ani, conform unei 
proceduri stabilite de cele două puteri semnatare.  

În această perioadă au fost adoptate o serie de măsuri legislative şi 
administrative însemnate, dintre care amintim: legislaţia pentru organizarea 
armatei; legislaţia privitoare la lucrarea şoselelor şi podurilor; diferite legi cu 
caracter comercial; s-au adus completări şi modificări în reglementarea 
organizării oraşelor; s-a elaborat şi aplicat Condica Criminală din Ţara 
Românească (1850-1852), Condica Penală Ostăşească şi procedura ei5. 

Administraţia centrală a suferit unele modificări, vechile dregătorii 
numindu-se departamente sau ministere. Ministerul de Interne era cel mai 
important organism administrativ, ocupându-se de ordinea publică, agricultură, 
sănătate şi lucrări publice6. 

În administraţia locală, de asemenea, au apărut unele modificări, 
conducătorii judeţelor şi ţinuturilor fiind numiţi pârcălabi sau ocârmuitori. 

Reorganizarea administrativă a Principatelor s-a realizat prin Tratatul de 
pace de la Paris7, în care s-a prevăzut înfiinţarea unei Comisii compuse din 
reprezentanţii puterilor semnatare şi un comisar al Turciei, cu sarcina de a se 
informa în privinţa situaţiei Principatelor Române şi de a propune temeiurile 
viitoarei lor organizări: convocarea unor Divanuri ad-hoc8, în ambele Principate, 
compuse în aşa fel încât să reprezinte interesele tuturor claselor societăţii, 
organizarea armatei naţionale. De asemenea, prin art. 24 al Tratatului, s-a admis 
desfiinţarea privilegiilor de clasă, egalitatea tuturor românilor înaintea legilor, 
aşezarea dreaptă şi generală a contribuţiilor în raport cu averea fiecărui 
contribuabil. În art. 46 se stabilea ca „instituţiile municipale, atât cele orăşeneşti 
cât şi cele câmpeneşti, să dobândească toată dezvoltarea ce le poate fi dată de 
stipulările acestei convenţii”. 

Transilvania a fost reîncorporată în Imperiul Austriac după 1848, fiind 
inclusă în rândul ţărilor de coroană.  

Din punct de vedere administrativ-teritorial9, Transilvania a fost supusă mai 
multor organizări, mai întâi în 1850 a fost împărţită în şase districte, 34 de cercuri şi o 

                                                            
5 O. Matichescu, Istoria administraţiei publice româneşti, Editura Economică, Bucureşti, 2000, 
p. 104. 
6 T.W. Riker, Cum s-a înfăptuit România, studiul unei probleme internaţionale, 1856-1866, 
Bucureşti, 1944. 
7 Acest tratat a fost încheiat la 30 martie 1856, între Franţa, Anglia, Turcia, Sardinia, Austria, 
Prusia şi Rusia şi a pus capăt războiului Crimeii. 
8 La propunerea lui Mihail Kogălniceanu, Divanul ad-hoc al Moldovei a admis, în şedinţele din 
15 noiembrie şi 13 decembrie 1857, recunoaşterea ţiunuturilor ca persoane morale şi înfiinţarea în 
fiecare ţinut de consilii alese, însărcinate cu votarea bugetului, cercetarea socotelilor, repartizarea 
contribuţiilor directe şi prepararea măsurilor de interes ţinutal. Vezi J.H. Vermeulen, Curs de drept 
administrativ, 1948, p. 2. 
9 Prin împărţirea administrativ-teritorială, imperiul urmărea o centralizare excesivă, necesară, în 
primul rând, reprimării luptei de eliberare naţională.  
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serie de subcercuri, iar în 1852 numărul districtelor a fost redus la cinci, al cercurilor 
la 28 şi al subcercurilor la 109. În 1854, Transilvania era împărţită administrativ-
teritorial în zece prefecturi şi 78 de preturi. 

Un moment important în evoluţia statului român îl reprezintă unirea 
Munteniei şi Moldovei sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza în 1859, domnie ce a 
produs numeroase schimbări în societatea românească, printr-o serie de reforme 
profunde.  

Trebuie avute în vedere reforma agrară din mai 1864 sau reformarea vieţii 
constituţionale prin Statutul lui Cuza10, constituţie prin care se schimba Convenţia 
de la Paris din 1856, asigurându-se posibilitatea de a guverna fără parlament, cu 
concursul Consiliului de Stat11.  

Unificarea administrativă s-a realizat mai întâi la nivelul administraţiei 
centrale, apoi la nivelul armatei au fost adoptate regulamente comune. De aseme-
nea, au fost create reţele comune de poştă, telegraf, transport şi o reţea sanitară. 

Pornind de la principiile Statutului, au fost elaborate două legi care au 
reformat administraţia publică locală: Legea comunală, publicată la 1 aprilie 1864 
şi Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene, publicată la 2 aprilie 1864. 

Legea comunală stabilea existenţa a două tipuri de comune: rurale şi 
urbane, şi dreptul acestora de a „se îngriji singure de interesele lor şi a se 
administra în marginea legilor”12. Totodată, în art. 3 se stabilea obligaţia fiecărui 
locuitor de a contribui la sarcinile comunale. 

Legea prevedea în art. 10-17 şi obligaţiile fiecărei comune, entităţi cu 
personalitate juridică: 

– să aibă o „casă a comunei numită Primărie”; 
– să îngrijească biserica sau bisericile religiei „de care aparţine”; 
– să se îngrijească de copii găsiţi şi de cei neajutoraţi; 
– să aibă una sau mai multe şcoli; 
– să aibă un corp de pompieri; 
– comunele cu mai mult de 6.000 de locuitori, trebuiau să deţină un spital; 
– fiecare comună rurală trebuia să deţină o „grădină de plantaţiune pentru 

răspândirea duzilor”. 
Conducerea comunei era încredinţată unui Consiliu, format din 5-17 

membri, în funcţie de numărul de locuitori, aleşi direct de „adunarea alegătorilor 
comunei” şi unui primar, de asemenea ales sau numit de domn, pentru comunele 
urbane. 

Potrivit art. 67, Consiliul comunal se ocupa de toate interesele speciale ale 
comunei, iar potrivit art. 69, 71, avea atribuţii în următoarele domenii: 

– „păstrarea şi îmbunătăţirea averii comunei”; 
                                                            
10 Prima Constituţie a României. 
11 Acesta era un organ dependent de puterea executivă, ce avea ca atribuţii pregătirea proiectelor 
de lege şi a regulamentelor administrative (el exercita şi atribuţii de contencios administrativ). 
12 Art. 1 şi 2 ale Legii comunale. 
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– administrarea păşunii; 
– adoptarea bugetului comunei; 
– aprobarea proiectelor de clădiri, demolări etc.; 
– „deschiderea şi închiderea de uliţe şi pieţe publice”; 
–  ordinea publică etc. 
Legea cuprindea şi alte reglementări cu privire la Secretarul Consiliului 

comunal, perceptor, cheltuielile şi veniturile comunale sau contabilitatea 
comunală. 

Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene prevedea existenţa unui astfel 
de consiliu în fiecare judeţ, pentru „a reprezenta interesele locale colective şi 
economice ale judeţului”. Consiliul avea un preşedinte, ce se alegea din rândul 
consilierilor (art. 3). 

În art. 49 se prevedea dreptul consiliului de a se „pronunţa asupra tuturor 
intereselor locale ale judeţului”. Ca şi consiliile locale, cele judeţene aveau 
atribuţii în materie de adoptare a bugetului judeţului, dar şi alte atribuţii, precum: 
stabilirea salariilor unor categorii de angajaţi publici, înfiinţarea şi îmbunătăţirea 
unor stabilimente publice (art. 57), aprobarea construcţiilor drumurilor şi 
podurilor judeţene şi a altor lucrări publice (art. 60), clasificarea drumurilor 
judeţene etc. 

Cele două legi amintite consacră legislativ ideea de domeniu public 
judeţean13, respectiv comunal. 

Reforma constituţională a continuat cu adoptarea Constituţiei din 1866. 
Potrivit acestui document, administraţia publică centrală era reprezentată de 
domn, devenit mai târziu rege şi de miniştrii. Regele se bucura de cele două 
privilegii monarhice: principiul irevocabilităţii14 şi principiul inviolabilităţii15.  

Miniştrii erau colaboratori necesari ai regelui şi formau un colegiu numit 
Consiliul de Miniştri, condus de un preşedinte desemnat de monarh.  

Constituţia stabilea în art. 4 că „teritoriul este împărţit în judeţe, judeţele în 
plăşi, plăşile în comune”, diviziuni şi subdiviziuni care nu vor putea fi schimbate 
sau rectificate decât prin lege. 

În Titlul III, „Despre puterile statului”, la art. 37, se prevedea că interesele 
exclusiv judeţene sau comunale se administrează de consiliile judeţene sau 
comunale, după principiile stabilite prin Constituţie şi legi speciale, dispoziţii care 
se completează cu cele ale art. 107, prin care se precizează că aceste legi vor avea 
la bază descentralizarea administraţiei şi independenţa comunală. 

                                                            
13 În art. 53 al Legii pentru înfiinţarea consiliilor judeţene se prevede că sunt dependinţe ale 
domeniului public judeţean toate căile de comunicaţie şi podeţele judeţene, orice clădire sau 
stabiliment public pus în sarcina judeţului. 
14 Regele era irevocabil în sensul că nu putea fi revocat (înlăturat). 
15 Regele era şi inviolabil, în sensul că nu era obligat să dea socoteală nici chiar pentru actele sale 
personale. Întrucât actele regale nu aveau nicio putere dacă nu erau contrasemnate în prealabil de 
ministrul respectiv de resort, responsabilitatea acestora revenea, în final, ministrului în cauză. 
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Acest principiu al descentralizării reglementat în art. 107 este dezvoltat în 
Titlul IV, „Despre finanţe”, unde se precizează la art. 108 că impozitele sunt 
„aşezate” numai în folosul statului, judeţului sau comunei şi art. 110, care 
prevedea că nici o sarcină, nici un impozit judeţean sau comunal nu se pot „aşeza” 
fără „învoirea” consiliului judeţean, respectiv comunal.  

Constituţia din 1866 se ocupă şi de organizarea, sub raport administrativ, a 
armatei naţionale, sub titlul Despre puterea armată. Aceasta făcea parte din forţa 
publică, menită să ajute organele poliţiei în menţinerea ordinii publice în interior 
şi să apere ţara de inamicii din afară. Prin art. 118 se instituia stagiul militar 
obligatoriu: „Tot românul face parte sau din armata regulată sau din miliţii sau din 
garda naţională”.  

Ulterior, prin Legea din 18 martie a fost înfiinţată Garda Cetăţenească 
sau Naţională care contribuia la menţinerea ordinii sociale, lege ce se completa cu 
Legea Comunală din 1864 (care acorda primăriilor dreptul de a avea o poliţie 
comunală în frunte cu primarul, iar oraşelor cu peste 3.000 de locuitori dreptul de 
a avea un prefect de poliţie), Legea Comunală din 1874 (care prevedea 
remunerarea agenţilor de poliţie comunală, prin contribuţia financiară a 
comunelor), Legea din 12 iunie 1878 (care instituia în Bucureşti o poliţie 
judiciară, acorda tuturor comunelor urbane dreptul de a avea o poliţie municipală 
şi recunoştea calitatea de ofiţeri de poliţie judiciară primarilor şi ajutoarelor lor, 
comisarilor şi inspectorilor municipali şi chiar agenţilor comunali), Legea 
Comunală din 1887 (care acorda poliţiei administrative dreptul de a executa 
măsuri de poliţie comunală), Legea lui Lascăr Catargiu din 23 iulie 1894 (care 
recunoştea agenţilor poliţiei comunale calitatea de ofiţeri de poliţie judiciară), 
Legea Modificatoare a Poliţiei Comunale Urbane din 19 decembrie 1902 (care 
punea capăt diferendelor dintre poliţia administrativă şi cea comunală), Legea din 
1 aprilie 1903 (în care se statuau ca principii generale unitatea de direcţie şi de 
execuţie, centralizarea într-un singur scop a funcţiunilor poliţieneşti şi legarea lor 
printr-o colaborare activă, intelectualizarea personalului şi disciplinarea lui, prin 
măsuri capabile să asigure o cât mai bună îndeplinire a serviciului poliţienesc). 

În ianuarie 1866, printr-un decret-lege, au fost înfiinţate gărzi orăşeneşti cu 
rolul de a face serviciul ,,de pază în interiorul comunei”, de a se ocupa de 
securitatea persoanelor, securitatea proprietăţilor ,,şi în general de menţinerea 
bunei ordini şi a liniştii publice”. Ulterior, prin Legea pentru înfiinţarea ,,guardei 
orăşeneşti”, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 18/30 mai 1866, această 
instituţie, prin atribuţiile stabilite, va deveni strămoşul Poliţiei locale de astăzi. 

În iunie 1884 se desfiinţează instituţia gărzii orăşeneşti. Printr-un decret 
lege aprobat de Carol I, LA 8/20, publicat în Monitorul Oficial la 20 iunie 1903, 
se înfiinţează în cadrul prefecturilor ,,Corpului Sergenţilor de oraş”16.  
                                                            
16 În ceea ce priveşte atribuţiile sergenţilor de oraş, regulamentul prevedea: ,,Corpul Sergenţilor de 
oraş va veghea obiectele găsite pe stradă, cele care prin expunere sau vânzare provoacă scandal, 
cadavrele de oameni sau animale, murdăriile de orice fel, bunurile de mâncare stricate sau clocite, 
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În această perioadă apar primele servicii publice locale, în sensul actual al 
conceptului. Astfel, în Bucureşti se inaugurează Grădina Cişmigiu, se introduce 
iluminatul cu petrol lampant, fiind primul oraş din lume iluminat astfel, în 1860 
începe pavarea străzilor cu piatră cubică în locul bolovanilor de râu, se dă în 
exploatare prima linie de tramvai cu cai („tramcar”)17, se amenajează cursul 
Dâmboviţei. Ulterior, în 1882, se introduce lumina electrică18 şi îşi începe 
activitatea Foişorul de Foc, ca post de pompieri şi rezervor regulator pentru reţeaua 
de alimentare cu apă a oraşului, iar în 1894 se inaugurează prima linie de tramvai 
electric pe ruta Bulevardul Cotroceni – Obor, fiind printre primele din Europa. 

La Sibiu, în 1858 se inaugurează spitalul orăşenesc, în 1871 se deschide 
prima grădiniţă, iar în 1885 se stabileşte prima legătură telefonică din oraş. 

Oraşul Timişoara este puternic influenţat, în această perioadă, de inovaţiile 
tehnologice ale secolului. Astfel, în 1855 se introduce telegraful, ulterior ilumina-
tul public cu lămpi de gaz şi tramvaiele trase de cai. Între 1870 şi 1880, podurile 
de lemn sunt înlocuite cu cele de oţel. Timişoara devine în 1884 primul oraş 
european cu iluminat public electric, iar în 1899 se introduce tramvaiul 
electric. Tot din această perioadă a început acoperirea străzilor cu asfalt. 

La Brăila, din această perioadă datează înfiinţarea staţiei telegrafice 
(1855), introducerea iluminatului public cu lămpi de petrol (1858), introducerea 
tramvaiului electric şi a primelor becuri electrice. 

 

2) Perioada interbelică – modernizarea administraţiei publice 
Formarea statului naţional unitar după Primul Război Mondial 

marchează intrarea României într-o nouă etapă a evoluţiei sale. În acest context, 
un rol deosebit de important l-a avut reforma electorală din decembrie 1918 sau 
măsurile luate pentru dezvoltarea învăţământului, adoptarea Statutului 
Minorităţilor, unificarea monetară din 1920 şi unificarea sistemului administrativ 
şi legislativ, printr-o serie de măsuri, adoptate începând cu luna aprilie a anului 
1920, când organele administrative regionale sunt dizolvate şi înlocuite cu 
organe centrale.  

În anul 1923 a fost adoptată o nouă Constituţie care cuprindea opt titluri: 
Despre teritoriul României; Despre drepturile românilor; Despre puterile 

                                                                                                                                                                   
poame crude, băuturi prefăcute, greutăţi şi măsuri false şi tot ceea ce serveşte folosinţei publice: 
străzi, pieţe, porturi, canale, conducte, guri de apă, fire electrice şi telefoane, cutii de scrisori, 
întâmplările şi faptele ce primejduiesc viaţa şi avuţia: incendii, inundaţii, surpări de pământ şi 
case, explozii, boli epidemice şi contagioase la oameni şi animale.” 
17 Circula pe traseul Gara de Nord – Calea Griviţei – Strada Luterană – Teatrul Naţional – Piaţa 
Sfântul Gheorghe, fiind retras din circulaţie în 1929. 
18 Prima instalaţie intră în funcţiune la Palatul Regal din Calea Victoriei, de unde este alimentat şi 
Palatul Cotroceni, apoi urmează Teatrul Naţional şi Grădina Cişmigiu. 
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statului19; Despre finanţe; Despre puterea armată; Dispoziţii generale; Despre 
revizuirea Constituţiei; Dispoziţii tranzitorii suplimentare şi 138 de articole. 

În cel de-al treilea titlu sunt cuprinse dispoziţiile constituţionale prin care 
se consacra separarea puterilor în stat. Activitatea legislativă urma să fie exercitată 
de rege şi Reprezentanţa Naţională, cea executivă de rege şi guvern, iar cea 
judiciară de instanţele judecătoreşti. 

Constituţia cuprindea o serie de aspecte novatoare pentru acea epocă. 
Astfel, era reglementat principiul controlului legalităţii actelor administrative, 
potrivit căruia instanţele judecătoreşti puteau cenzura actele emanate de la 
administraţia de stat şi puteau obliga statul la plata unor despăgubiri către 
persoanele particulare. 

Reforma administraţiei publice, începută în anul 1920, a cunoscut o 
efervescenţă deosebită în anul 1929, când s-au adoptat o serie de legi privind 
organizarea administrativă, atât pe plan central, cât şi pe plan local. 

Astfel, a fost adoptată Legea Generală de Organizare a Ministerelor din 
2 august 1929, care viza crearea unui cadru general de organizare a ministerelor20. 

Dacă până în 1929 se adopta o lege specială pentru organizarea fiecărui 
minister, de data aceasta toate ministerele au fost organizate într-un sistem 
unitar21.  

Cu toate că prin Constituţia din 1923, se promova principiul descentra-
lizării administraţiei publice, ministerele gestionau o seamă importantă de 
probleme locale.  

În cadrul Ministerului de Interne22 funcţiona Direcţia Administraţiei 
Locale, care îndruma şi supraveghea autorităţile administrative judeţene şi 
comunale, supraveghea alegerile locale sau Direcţia Păşunilor Publice, care se 
ocupa cu repartiţia păşunilor comunale. 

Ministerul Finanţelor23 avea ca atribuţii, printre altele, îndrumarea şi 
controlul financiar al tuturor serviciilor publice şi instituţiilor de utilitate publică 
ale statului, judeţelor şi comunelor.  

Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor studia şi coordona 
executarea lucrărilor importante ale statului, judeţelor şi comunelor, amenajarea 
                                                            
19 În acest titlu, la art. 41, se prevedea că „judeţele şi comunele au o sferă de atribuţii ce cuprinde 
interesele locale asupra cărora organele lor au un drept de reglementare şi de organizare”, fapt ce l-a 
determinat pe Paul Negulescu să considere că au fost create „puteri locale”. Vezi P. Negulescu, 
Constituţia României, Enciclopedia României, vol. I, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, p. 185. 
20 Conform Legii din 1929, ministerele erau organizate după o structură unitară în: Direcţii, 
Servicii ale Direcţiilor, Secţii ale Serviciilor şi Birouri ale Secţiilor. Existau, de asemenea, o serie 
de compartimente comune tuturor ministerelor: Cabinetul Ministrului, Secretariatul General, 
Direcţia Personalului, Direcţia Contabilităţii, Serviciul Inspectorilor, Registratura, Statistica, 
Serviciul Contencios, Serviciul Tehnic, Serviciul Medical şi Biroul Mobilizări. 
21 Legea Generală de Organizare a Ministerelor, „Codul Hamangiu”, XVII, p. 877. 
22 Organizat prin Legea din 2 august 1929, parţial modificată în aprilie 1935 şi ianuarie 1936. 
23 Organizat prin aceeaşi Lege din 1929 şi reorganizat prin Legea din 12 aprilie 1933. 
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cursurilor de apă şi exploatarea lor, precum şi a căilor de comunicaţie de orice fel. 
În sarcina acestui minister intra şi controlul lucrărilor edilitare şi de urbanism, 
potrivit Legii Administrative din 27 iunie 1936.  

Legea Generală de Organizare a Ministerelor, dar şi Legea Pentru 
Organizarea Administraţiei Publice Locale din 1929, prevedeau înfiinţarea 
Directoratelor Ministeriale Locale. Acestea erau în număr de şapte pentru fiecare 
minister şi funcţionau ca centre de administrare şi inspecţie locală. Ele erau 
organe administrative. Crearea acestor organe intermediare ale administraţiei de 
stat a fost motivată prin necesitatea soluţionării operative a problemelor 
administraţiei locale, fără ca ele să mai ajungă la ministere24. 

În ceea ce priveşte reformarea administraţiei publice locale, un prim pas 
important a fost realizat prin adoptarea, pe baza art. 108 din Constituţia din 1923, 
a Legii de Unificare Administrativă25, care a stabilit un sistem unitar de organizare 
teritorială a statului naţional, prevăzând constituirea unor organe locale eligibile26. 

O nouă lege a administraţiei publice locale a fost adoptată la 3 august 
192927, lege care viza realizarea unei descentralizări administrative. Această 
lege a fost urmată de o serie de alte măsuri prin care au fost create Consiliul 
Legislativ, Consiliul Superior Administrativ, Casa Pensiilor, Camerele Agricole, 
Camerele de Muncă. 

Potrivit art. 232, alin. 1, se asigura separarea intereselor generale de 
interesele locale, iar prin art. 62 se stabileşte că administraţia publică locală este 
încredinţată cetăţenilor înşişi sau reprezentanţilor lor aleşi, introducându-se 
referendumul pentru anumite situaţii. De asemenea, o serie de servicii publice 
erau date în competenţa exclusivă a autorităţilor locale28. 

La 27 martie 1936 a fost votată o nouă lege de organizare adminis-
trativă29, potrivit căreia teritoriul ţării era împărţit din punct de vedere 
administrativ în judeţe şi comune, învestite cu personalitate juridică, având 
patrimoniu şi organe proprii de conducere, aspecte care aveau la bază 
reglementările Constituţiei din 1923. 

                                                            
24 O. Matichescu, op. cit., p. 160. 
25 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128, din 14 iunie 1925. 
26 Cei mai mulţi autori în materie consideră această lege drept una centralizatoare datorită întăririi 
tutelei puterii centrale asupra administraţiei locale. În acest sens, a se vedea A. Teodorescu, op. 
cit., p. 287. 
27 Legea din august 1929 a suferit până în 1936 11 modificări. 
28 În acest sens, a se vedea art. 25, 36, 104, 171, 224 din Legea pentru organizarea administraţiei 
locale. 
29 Legea a fost promulgată prin Înaltul Decret Regal nr. 569 din 1936 şi publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 73, din 27 martie 1936. 
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Comunele erau administrate de un consiliu comunal30, ca organ delibe-
rativ, şi de primar31 şi ajutorul de primar, ca organ executiv. 

Consiliul comunal avea iniţiativa şi decidea în toate problemele de interes 
local; el era dator să se pronunţe asupra tuturor chestiunilor ce i se defereau în 
baza legilor, şi să execute dispoziţiile de interes general, luate de autorităţile 
centrale, în limita competenţei lor legale. 

Administraţia judeţului era încredinţată consiliului judeţean32, ca organ 
deliberativ al delegaţiei judeţene şi prefectului. 

Membrii consiliului judeţean se constituiau prin alegere, în comisii: 
comisia administrativă, financiară şi de control; comisia de lucrări publice; 
comisiile cultelor şi învăţământului; comisia economică cea sanitară sau cea de 
asistenţă. Fiecare comisie stabilea câte un raportor dintre membrii aleşi, raportori 
ce formau delegaţia permanentă33. 

Legea a conferit un rol deosebit de important prefectului, în calitate de 
reprezentant al guvernului în judeţ şi de cap al administraţiei judeţene34. Prefectul 
supraveghea şi inspecta toate serviciile publice şi aşezămintele publice din judeţ35 
cel puţin o dată pe an, raportând constatările sale ministerului respectiv. 

Prefectul era şeful poliţiei şi jandarmeriei, cu dreptul de a lua toate 
măsurile pentru a asigura paza şi liniştea publică, dispunând de forţa armată.  

Pentru ca prefectul să fie informat asupra situaţiei din judeţ şi să 
supravegheze mersul şi activitatea serviciilor, legea a înfiinţat consiliul de 
                                                            
30 Consiliul comunal era format din membrii aleşi şi membrii de drept. Numărul membrilor 
aleşi varia, în funcţie de tipul de localitate, de la 10 la 36, iar membrii de drept erau recrutaţi 
din cadrele diferitelor servicii publice sau întreprinderi, care aveau legături cu administraţia 
comunală şi reprezentau organe tehnice, chemate să completeze competenţa consilierilor aleşi. 
31 Primarul era ales de consiliul comunal, din rândul consilierilor aleşi. El era conducătorul 
administraţiei comunale şi, în această calitate, numea şi îndepărta din serviciu pe funcţionari, în 
baza formelor prevăzute de lege; el administra interesele comunei; reprezenta în justiţie; era ofiţer 
de stare civilă şi şef al poliţiei comunale. 
32 Consiliul judeţean era alcătuit din membrii aleşi şi membrii de drept. Numărul membrilor 
aleşi era stabilit în raport cu populaţia judeţului, între 24 şi 36 pentru o populaţie mai mare, o 
parte din membri erau aleşi cu vot deliberativ, iar o altă parte cu vot consultativ. 
33 Delegaţia permanentă avea rolul să înlocuiască consiliul judeţean în intervalul dintre sesiuni şi 
să decidă în locul lui, însă cu anumite limite prevăzute de lege. Delegaţia permanentă avea şi 
atribuţii proprii, cum ar fi: verificarea conturilor de gestiune ale oraşelor nereşedinţă şi comunelor 
rurale; luarea de măsuri pentru apărarea judeţului în justiţie; inspectarea, controlul şi îndrumarea 
administraţiei serviciilor judeţene; întocmirea, împreună cu prefectul, a proiectului de buget şi 
constituirea organului consultativ al prefectului, în orice chestiune de interes local. 
34 Unii autori consideră că această lege a întărit centralismul şi regimul de guvernare prin 
funcţionari, ca reprezentanţi ai puterii centrale în administraţia locală. Astfel, în calitate de cap al 
administraţiei judeţene, prefectul putea sancţiona disciplinar funcţionarii judeţeni şi primarii, cu 
excepţia primarului din oraşul de reşedinţă. El convoca funcţionarii locali la conferinţe periodice 
de perfecţionare şi făcea, împreună cu organele locale de stat, diferite anchete la faţa locului, 
pentru a se constata anumite stări de fapt şi a se aviza asupra măsurilor de îndreptare. 
35 Cu excepţia celor depinzând de Ministerele Apărării Naţionale şi al Justiţiei. 
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prefectură, compus din toţi şefii serviciilor locale. Prin acest mijloc, se realiza o 
colaborare a acestor servicii şi un control reciproc al activităţii lor. 

Consiliul de prefectură avea ca scop asigurarea bunului mers al tuturor 
serviciilor din judeţ, coordonarea şi armonizarea activităţii lor.  

Legea din 1936 a administraţiei publice locale urmărea asigurarea unei 
dezvoltări armonioase a comunelor, impunând obligaţia pentru comunele urbane de 
a întocmi planurile de situaţie şi de sistematizare. Aceste planuri, odată aprobate de 
consiliul judeţean, nu puteau fi modificate decât prin decret regal, la propunerea 
Ministerului de Interne şi la cererea expresă a consiliului local respectiv.  

Legea din 1936 a cuprins şi unele reglementări cu privire la procedura de 
petiţionare, stabilind că pe lângă fiecare comună urbană, prefectură de judeţ şi la 
sediul Ministerului de Interne să funcţioneze un birou special pentru primirea 
cererilor. Serviciul competent primea de la acest birou petiţia şi o înainta 
instituţiei respective pentru a o soluţiona. Sub imperiul unor sancţiuni deosebit de 
aspre, funcţionarii publici erau obligaţi să răspundă petiţionarului în timp de 30 de 
zile. Contestaţiile erau soluţionate de organul ierarhic superior în zece zile. 

În comunele rurale, serviciul de primire a petiţiilor adresate comunei, 
judeţului sau Ministerului de Interne era îndeplinit de notar, care era obligat să şi 
redacteze petiţiile sătenilor. Notarul era, de asemenea, obligat să primească 
petiţiile adresate de săteni chiar altor administraţii publice şi să le înainteze 
acestora, în timp optim. 

Legea din 1936 dădea dreptul comunelor şi judeţelor de a se asocia, fie 
între ele, fie cu statul, în vederea realizării unor anumite lucrări sau întreprinderi 
de ordin economic, cultural sau sanitar. 

Acest sistem de organizare s-a menţinut în linii mari atât în perioada 
dictaturii regale instituită la 10 februarie 1938 de Regele Carol al II-lea36, cât şi în 
timpul regimului de dictatură militară condus de mareşalul Ion Antonescu37.  

După 23 august 1944, s-a revenit la normele de funcţionare a 
administraţiei locale stabilite prin Constituţia din 192338 şi legea din 1936. 

 

3) Administraţia publică în perioada regimului totalitar comunist 
La 13 aprilie 1948 a fost adoptată o nouă Constituţie care stabilea că noul 

stat, adică „Republica Populară Română”, este un stat „popular, unitar, 
independent şi suveran” şi că „întreaga putere de stat emană de la popor şi 
aparţine poporului”39. 

                                                            
36 Pe baza Constituţiei din 1938, la 14 august 1938 a fost promulgată o nouă lege administrativă, 
prin Înaltul Decret Regal cu nr. 2919/1938, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87, din 
14 august 1938. 
37 S-a consolidat rolul prefecţilor numiţi prin decrete ale mareşalului Ion Antonescu şi s-a întărit 
controlul administraţiei locale, prin înfiinţarea celor 11 Inspectorate Generale Administrative. 
38 Constituţia din 1923 a fost repusă în vigoare prin Decretul nr. 1626, din 31 august 1944. 
39 Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 bis, din 13 aprilie 1948. 
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Potrivit noii Constituţii, organul suprem executiv era guvernul, care 
răspundea de activitatea sa în faţa Marii Adunări Naţionale, iar în intervalul 
dintre sesiunile acesteia, în faţa Prezidiului Marii Adunări Naţionale. 

În art. 75 se stabilea că „teritoriul Republicii Populare Române se împarte din 
punct de vedere administrativ în comune, plăşi, judeţe şi regiuni”. Pe baza acestor 
prevederi, a fost adoptată Legea nr. 5 din 6 septembrie 1950, de organizare 
administrativ-teritorială, prin care teritoriul ţării se împărţea în regiuni, raioane, oraşe 
şi comune. A fost creată chiar şi o aşa-zisă Regiune Autonomă Maghiară, după 
exemplul numeroaselor regiuni autonome din Uniunea Sovietică.  

Se introducea pentru prima dată instituţia organelor locale ale puterii de stat, 
consiliile populare locale, precum şi comitetele executive, ca organe de direcţie şi 
execuţie40. 

Constituţia stabilea în art. 77 atribuţiile consiliilor populare: „îndrumează şi 
conduc activitatea economică, socială şi culturală locală, elaborează şi execută planul 
economic şi bugetul local, ţinând seamă de planul general naţional şi de bugetul 
general al statului, se îngrijesc de buna administrare a bunurilor şi întreprinderilor 
locale, de păstrarea ordinii publice, de apărare a drepturilor locuitorilor, de respectul 
şi aplicarea legilor, precum şi de luarea măsurilor necesare bunului mers al 
gospodăriei locale”. 

De asemenea, în art. 85 se preciza că „se pot înfiinţa secţiuni ale consiliilor 
populare pe ramuri de activitate, subordonate consiliilor populare şi comitetelor 
executive”. 

Modificările ce au apărut în economie, având drept cauză naţionalizarea 
mijloacelor de producţie şi cooperativizarea agriculturii, alături de cele apărute în 
sfera politică, au condus la adoptarea, la 24 septembrie 1952, a unei noi Constituţii. 

Această constituţie, stabilea în Capitolul III, intitulat „Orînduirea de stat”, 
împărţirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române în 18 regiuni41. 

În Capitolul IV, „Organele locale ale puterii de stat”, se prevedea că în 
regiuni, raioane, oraşe şi comune, acestea sunt Sfaturile Populare ale oamenilor 
muncii de la oraşe şi sate. Potrivit art. 53, Sfaturile populare „îndrumă munca 
organelor administrative subordonate lor, conduc activitatea locală pe tărâm 
economic şi cultural, asigură menţinerea ordinii publice, respectarea legilor şi 
ocrotirea drepturilor cetăţenilor, întocmesc bugetul local”, iar conform art. 56, 
„organele executive şi de dispoziţie ale Sfaturilor Populare sunt Comitetele 
Executive alcătuite din Preşedinte, Vicepreşedinţi, Secretar şi membri”.  

În anul 1965, a fost adoptată o altă Constituţie care trebuia să 
consfinţească „victoria definitivă a socialismului în România”. 
                                                            
40 A se vedea I. Muraru, Gh. Iancu, Constituţia României. Texte, Note, Prezentare comparativă, 
Ediţia a III-a, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995, p. 133 şi urm.  
41 Aceste regiuni erau: Arad, Bacău, Craiova, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Suceava, 
Timişoara, Regiunea Autonomă Maghiară. Ulterior, prin Legea nr. 5 din 1956, au fost desfiinţate 
două regiuni. 
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Pe baza art. 15 din Constituţie, care prevedea că „Teritoriul Republicii 
Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul 
oraşul şi comuna”, reluându-se astfel o veche tradiţie, în februarie 1968 a fost 
adoptată Legea privind Organizarea Administrativ-Teritorială a României42, prin 
care se desfiinţau raioanele şi regiunile şi se constituiau 39 de judeţe, la care se 
adăuga Municipiul Bucureşti, capitala ţării. În 1981, numărul judeţelor a fost 
stabilit la 40, plus Municipiul Bucureşti cu Sectorul Agricol Ilfov43. 

Titlul V al Constituţiei din 1965, „Organele locale ale Puterii de Stat”, con-
sacra rolul dominant al consiliilor populare în viaţa locală. Astfel, potrivit art. 86, 
„Consiliile populare sunt organele locale ale puterii de stat în unităţile 
administrativ-teritoriale în care au fost alese”. Principalele atribuţii44 ale 
consiliului popular sunt legate de adoptarea planului economic şi bugetului local, 
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, alegerea şi revocarea 
comitetului executiv sau, după caz, biroului executiv, înfiinţarea unor organizaţii 
economice, întreprinderi şi instituţii de stat de interes local etc. 

Potrivit art. 94, consiliile populare dispuneau de un comitet executiv sau 
birou executiv, care erau organe locale ale administraţiei de stat cu competenţă 
generală în unitatea administrativ-teritorială în care a fost ales Consiliul popular. 

Se apreciază că regimul administraţiei locale în perioada regimului 
comunist este unul din cele mai centralizate cunoscute în istorie45. Acest fapt nu 
rezultă numai din organizarea administraţiei, ci şi din alte fapte ce aveau menirea 
de a accentua controlul asupra acesteia. Astfel, de exemplu, exista un Congres al 
Consiliilor Populare şi, din 1976, o Cameră Legislativă a Consiliilor Populare. 

În ceea ce priveşte serviciile publice locale, a fost adoptată în 1981 Legea 
gospodăriei comunale nr. 446. Legea prevedea în art. 1 că „gospodăria comunală 
se înfăptuieşte […] în vederea organizării raţionale, modernizării, înfrumuseţării 
şi dezvoltării armonioase a tuturor localităţilor, asigurării autogospodăririi, 
folosirii cu maximă eficienţă a mijloacelor materiale şi financiare, punerii în 
valoare a resurselor locale […]”. 

Potrivit legii, (art. 7), activitatea de gospodărie comunală trebuie să urmă-
rească realizarea alimentării cu apă potabilă, transportului local, încălzirii locuinţelor 
şi obiectivelor social-culturale, administrării şi întreţinerii fondului locativ proprietate 
de stat, iluminatului public, precum şi salubrizarea, întreţinerea străzilor, celorlalte căi 
de comunicaţie şi a zonelor verzi şi de agrement, protecţia mediului înconjurător, 
reciclarea materialelor refolosibile, organizarea şi dezvoltarea altor activităţi care 
contribuie la buna deservire a cetăţenilor de pe teritoriul localităţii respective.  

                                                            
42 Buletinul Oficial, nr. 17-18, din 17 februarie 1968. 
43 Buletinul Oficial, nr. 54-55, din 27 iulie 1981. 
44 Potrivit art. 87 al Constituţiei din 1965, republicată în „Buletinul Oficial al RSR”, Partea I, 
nr. 65, din 29 octombrie 1986. 
45 A. Iorgovan, Drept administrativ, vol. IV, Editura Actami, Bucureşti, 1994, p. 213. 
46 Buletinul Oficial, nr. 48, din 9 iulie 1981.  



 
 

Capitolul 1 
Constituţia – legea fundamentală a României 

 
 
1.1. Aspecte generale privind Constituţia 
 
Fiecare stat îşi stabileşte modul de organizare şi exercitare a puterii în 

Constituţie, considerată drept Legea fundamentală a ţării, Legea supremă, Pactul 
fundamental. 

Tradiţia constituţională este mai veche decât constituţia scrisă. Fiecare stat 
a avut o Constituţie în sens material, cu alte cuvinte, un ansamblu de cutume 
constituţionale care stabileau, printre altele, modul de exercitare a puterii. 

Toate statele au o constituţie, adică anumite reguli de organizare. 
Exteriorizarea în formule juridice a acestor reguli alcătuieşte normele de drept 
constituţional, care pot fi cutumiare sau scrise. 

Deci, substanţa regimului constituţional este dată de regulile de organizare 
şi de conducere a statului, indiferent care ar fi forma lor: cutumiară sau scrisă. 

Fiecare stat modern are o Constituţie deoarece, într-un stat de drept, guver-
nanţii nu exercită puterea decât în virtutea unor prerogative stabilite printr-un act 
politico-juridic, a unui act prin care sunt învestiţi cu anumite atribuţii. O asemenea 
învestire se face prin Constituţie. Astfel, organismele care exercită cele trei puteri 
– legislativă, executivă şi judecătorească – deţin prerogativele în baza Constituţiei 
sau a unei legi constituţionale şi nu a unei legi ordinare sau chiar organice. Unele 
atribuţii şi îndatoriri sunt stabilite prin lege, dar este necesar ca locul, rolul şi 
funcţiile acestora în sistemul de guvernare să fie stabilite prin Constituţie. 
Constituţia conţine şi principiile generale de drept aflate la baza întregului sistem 
juridic, precum şi drepturile şi libertăţile publice. 

Constituţia este, deci, sursa sistemului politic, precum şi a cadrului său în 
sistemul juridic naţional. Celelalte norme de drept se schimbă cu mai multă 
rapiditate decât Constituţia, al cărei rol conservator este evident faţă de 
dinamismul legilor organice sau ordinare care pot fi modificate sau abrogate prin 
procedee legislative obişnuite. 

Astfel, Constituţia este plasată în fruntea ierarhiei actelor politice şi 
normative cărora ea le conferă legitimitate politică şi juridică, în măsura în care 
acestea sunt conforme cu normele şi principiile pe care ea le consacră. 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul constituţie provine din 
substantivul latin constitutio, care înseamnă „aşezare cu temei”1. 

                                                            
1 T. Drăganu, Drept constituţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 45. 
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În general, Constituţia scrisă se prezintă sub forma unui document 
politico-juridic, având mai multe sau mai puţine articole, care este adoptat direct 
de către popor sau de reprezentanţii acestuia, potrivit unei proceduri speciale şi 
solemne. Acest document întruneşte anumite condiţii de formă şi fond. 

Prin urmare, dispoziţiile constituţionale au un caracter normativ. Acest 
caracter decurge din necesitatea de a conferi consistenţă şi obligativitate normelor 
politice, precum şi de a asigura respectarea acestora sub sancţiunea legii. 

Din punct de vedere formal, Constituţia este o lege prin care se stabilesc 
principiile generale de guvernare şi principiile generale ale legislaţiei. 

Al doilea element formal constă în supremaţia Constituţiei. Constituţia 
este o lege supremă în raport cu toate celelalte legi. Obligaţia de a o respecta 
revine tuturor, inclusiv instituţiilor puterii. Şeful statului are datoria, înscrisă în 
Constituţie, de a veghea la respectarea acesteia. 

Din cele prezentate mai sus, putem concluziona că: Legea supremă este 
un act politico-juridic fundamental, adoptat de naţiune sau în numele ei, 
pentru a stabili forma de stat, modul de organizare şi funcţionare a puterilor 
statului şi raporturile dintre acestea, principiile generale ale ordinii juridice a 
societăţii, precum şi drepturile şi îndatoririle cetăţenilor, act care este 
adoptat şi modificat potrivit unei proceduri speciale. 

 
1.2. Constituţia României după revoluţia din decembrie 1989 
 
În decembrie 1989, Consiliul Frontului Salvării Naţionale a adoptat 

Decretul-lege nr. 2/1989, prin care s-a dispus, pe plan juridic, dizolvarea structu-
rilor de putere ale statului socialist, ceea ce a însemnat practic, abrogarea implicită 
a articolelor din Constituţia din august 1965, referitoare la acestea şi s-a prevăzut 
că noul organism (CFSN) este organ suprem al puterii de stat. Ulterior, Consiliul 
Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) a adoptat Decretul-lege nr. 92/1990 
pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României, reluând astfel o tradiţie 
întreruptă timp de aproximativ 50 de ani. În acest act normativ au fost fixate, 
printre altele, şi atribuţiile şefului statului, deşi actul respectiv nu era o Constituţie 
în sensul formal al termenului. El a avut însă, caracter cvasi-constituţional, pentru 
că a fost adoptat de organul care îndeplinea la acea dată funcţia de organ legiuitor 
şi pentru că reglementa instituţii cu valoare constituţională. 

În situaţia în care în viaţa unui stat au loc schimbări politice structurale, şi 
anume, când se schimbă regimul politic, ori când un stat îşi reînnoieşte 
fundamental bazele politico-juridice, economice, sistemul social-politic, este 
necesară adoptarea unei noi legi fundamentale. Schimbările menţionate au dus la 
adoptarea în România a unei noi Constituţii în 1991.  
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În anul 2003, ca urmare a progreselor înregistrate de societate, a avut 
loc o reformă constituţională prin revizuirea Constituţiei, în acord cu tran-
sformările socio-economice şi culturale ale României. 

Actuala Constituţie este structurată în 156 de articole, care sunt grupate în 
opt titluri, unele titluri având capitole şi secţiuni. 

Titlul I, denumit Principii generale, cuprinde norme referitoare la struc-
tura unitară a statului român, la forma sa republicană de guvernământ. În art. 1 
alin. (3) al Constituţiei, statul roman este caracterizat ca un stat de drept, 
democratic şi social, în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi 
sunt garantate. 

Cu privire la suveranitatea naţională, Constituţia arată că aceasta aparţine 
poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referen-
dum. În legătură cu teritoriul, acesta este organizat, sub aspect administrativ, în 
comune, oraşe şi judeţe. Tot în primul titlu sunt dispoziţii prin care se recunoaşte 
şi garantează dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la păstrarea, 
dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase. 

Sunt, de asemenea, dispoziţii prin care este stabilită obligaţia statului de a 
sprijini întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi de a acţiona 
pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai căror cetăţeni sunt. 
Există în acest titlu dispoziţii privitoare la partidele politice şi sindicate, la 
dobândirea şi pierderea cetăţeniei române, la relaţiile internaţionale ale României, 
simbolurile naţionale (drapelul, ziua naţională, imnul naţional, stema ţării şi 
sigiliul statului), limba oficială a statului care este limba română şi capitala ţării, 
care este municipiul Bucureşti. 

Titlul II, denumit Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, 
stabileşte în capitolele I-III principiile directoare în domeniul instituirii drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale şi garantarea lor. 

În capitolul IV, este reglementată instituţia Avocatul Poporului, o instituţie 
cu caracter special, având drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Titlul III, denumit Autorităţile publice, cuprinde şase capitole, şi este 
astfel structurat încât să reflecte concepţia constituantei cu privire la distribuirea 
competenţelor între principalele categorii de instituţii care deţin exerciţiul puterilor 
în stat şi raporturile dintre ele. Astfel, primul capitol cuprinde normele referitoare la 
parlament, organizarea, funcţionarea şi sarcinile acestuia. Capitolul II cuprinde 
norme ce reglementează instituţia Preşedintelui României, stabilind rolul acestuia, 
alegerea, competenţa şi raporturile sale cu celelalte organe constituţionale. 
Capitolul III cuprinde norme care reglementează compoziţia, învestitura, 
incompatibilităţile şi actele guvernului. Un capitol aparte, Capitolul IV, este 
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consacrat raporturilor parlamentului cu guvernul, care reglementează obligaţia 
guvernului şi a celorlalte organe ale administraţiei publice să prezinte informaţiile 
şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile 
parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. De asemenea, în Capitolul 
IV este reglementat dreptul parlamentarilor de a pune întrebări şi de a adresa 
interpelări, de a retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei 
moţiuni de cenzură, delegarea legislativă pentru emiterea de ordonanţe în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice. 

Capitolul V, Administraţia publică, reglementează administraţia publică 
centrală de specialitate şi administraţia publică locală, iar Capitolul VI cuprinde 
norme referitoare la Autoritatea judecătorească, reglementând instanţele judecăto-
reşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

Titlul IV, Economia şi finanţele publice, cuprinde norme referitoare la 
economia de piaţă, proprietate, sistemul financiar, bugetul public naţional, 
impozite şi taxe, Curtea de Conturi. 

Titlul V, Curtea Constituţională, reglementează controlul constituţio-
nalităţii legilor.  

Titlul VI, Integrarea euroatlantică, vizează aderarea României la 
Uniunea Europeană şi Tratatul Atlanticului de Nord. 

Titlul VII, Revizuirea Constituţiei, reglementează iniţiativa revizuirii, 
procedura şi limitele sale, prin care se urmăreşte garanţia fermă a respectării 
voinţei poporului exprimată prin referendum de aprobare a legii fundamentale, 
căruia trebuie să i se supună însuşi parlamentul. 

Ultimul titlu, Titlul VII, Dispoziţii finale şi tranzitorii, cuprinde reguli 
privitoare la intrarea în vigoare a Constituţiei, conflictul temporal de legi, 
instituţiile existente şi instituţiile viitoare. 

 
1.3. Separarea puterilor în stat 
 
Orice proces de conducere social-politică desfăşurat în vederea realizării 

unor obiective de interes general sau prin care se urmăreşte „binele comun” al 
naţiunii presupune specializarea activităţilor statale, adică stabilirea unor 
organisme învestite cu autoritate, care să desfăşoare neîntrerupt şi potrivit 
anumitor metode, practici ori reguli, acelaşi tip de activităţi. Această cerinţă are 
caracter obiectiv, se impune cu necesitate în viaţa oricărui stat, pentru ca procesul 
de conducere la nivel general să fie eficient. 

Chiar şi în cele mai vechi state ale antichităţii s-au stabilit în timp modele 
de distribuire a autorităţii de guvernare anumitor organisme specializate, învestite 
cu prerogative de putere, mai mult sau mai puţin însemnate. Aceasta, pentru că 
oricât de simple ar fi, relaţiile de putere se cer ordonate, reglementate unitar în 
societate, oricât de puţin numeroasă ar fi o colectivitate umană, procesul de 
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conducere nu poate fi realizat nemijlocit de un singur individ sau de un unic 
organism titular al puterii politice2. 

Principiul separaţiei puterilor în stat îşi găseşte reflectare în prevederile 
Constituţiei României. Potrivit art. 1 alin. (4) din Constituţia României, repu-
blicată, statul român se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului 
puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei 
constituţionale. 

Astfel, puterea legislativă este încredinţată Parlamentului, organul 
reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. 
Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. Camera Deputaţilor şi 
Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit 
legii electorale. 

Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de patru ani, 
care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. 

Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. 
Prin lege organică se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) din 

Constituţie: 
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente;  
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice; 
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a 

celorlalte drepturi ale acestora; 
d) organizarea şi desfăşurarea referendumului; 
e) organizarea guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;  
f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al 

stării de război; 
g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă; 
h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora; 
i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective; 
j) statutul funcţionarilor publici; 
k) contenciosul administrativ; 
l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a 

instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi; 
m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii; 
n) organizarea generală a învăţământului; 
o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi 

regimul general privind autonomia locală; 
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi 

protecţia socială; 

                                                            
2 L. Matei, I. Popescu, D. Dincă, Instituţiile administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 
2002, p. 77. 
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r) statutul minorităţilor naţionale din România;  
s) regimul general al cultelor; 
t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi 

organice.  
Puterea executivă este încredinţată preşedintelui şi guvernului, fiind un 

executiv dualist, caracteristic regimurilor parlamentare. 
Potrivit Constituţiei, Preşedintele României reprezintă statul român şi este 

garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.  
Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna 

funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, exercită funcţia de mediere între 
puterile statului, precum şi între stat şi societate. Preşedintele României este ales 
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de parlament, 
asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală 
a administraţiei publice. În îndeplinirea atribuţiilor sale, guvernul cooperează cu 
organismele sociale interesate. 

Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi 
prin lege organică. 

Cât priveşte puterea judecătorească, aceasta se realizează prin Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. 

În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale 
societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 
Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 
condiţiile legii. 

 
1.4. Raporturile dintre cele trei puteri 
 
Între cele trei puteri se stabilesc mecanisme de colaborare şi control 

reciproc. 
Interferenţa puterii legislative cu cea executivă şi judecătorească este un 

rezultat al aplicării separaţiei puterilor. Deşi în teorie – aşa cum a fost ea 
fundamentată de gânditorii secolului al XVIII-lea – cele trei puteri sunt separate, 
realitatea constituţională confirmă numai parţial această separare. 

Practica a demonstrat că o separaţie absolută între puteri ar echivala cu un 
blocaj constituţional şi instituţional. Pentru a se evita acest lucru, au apărut 
modalităţi de conlucrare între puteri. Esenţial pentru orice sistem constituţional 
este ca permiţându-se interacţiunea puterilor, să nu se afecteze substanţa 
principiului separaţiei care îşi păstrează întru totul valoarea. 

Modalităţile de interferenţă sunt stabilite în Constituţie, având deci o forţă 
juridică absolută. 
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Intervenţia puterii legislative asupra puterii executive 
Constituţia stabileşte că Preşedintele României desemnează un candidat 

pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea 
absolută în parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor 
reprezentate în parlament. 

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de zece zile 
de la desemnare, votul de încredere al parlamentului asupra programului şi a 
întregii liste a guvernului. 

Programul şi lista guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul 
majorităţii deputaţilor şi senatorilor. 

Poate exista şi o intervenţie a parlamentului în activitatea executivului: 
– constituirea unor comisii de anchetă asupra activităţii unor departa-

mente ale executivului; 
– întrebări şi interpelări adresate membrilor guvernului; 
– dreptul la informare, prin care parlamentarii au abilitatea de a solicita, 

în cadrul dreptului de control parlamentar, prin preşedinţii Camerelor sau ai 
comisiilor, date, informaţii, documente de la guvern şi de la organele adminis-
traţiei publice. 

Potrivit dispoziţiilor art. 109 din Constituţie, urmărirea penală a mem-
brilor guvernului poate fi cerută de cele două camere ale parlamentului, 
precum şi de Preşedintele României, iar conform dispoziţiilor art. 95, în cazul 
săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituţiei, 
Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după 
consultarea Curţii Constituţionale.  

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 108 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată, guvernul răspunde politic numai în faţa parlamentului 
pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al guvernului răspunde politic 
solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea guvernului şi pentru actele acestuia. 

 
Intervenţia puterii executive asupra puterii legislative 
Implicarea directă a puterii executive în activitatea legislativă a 

parlamentului se concretizează prin desfăşurarea unor activităţi precum:  
– iniţiativa legislativă; 
– participarea la dezbaterile parlamentare; 
– mesajele adresate de şeful statului naţiunii, prin intermediul 

parlamentului. 
Dreptul guvernului de a iniţia proiecte de legi are o justificare politică. 

Guvernul este responsabil pentru conducerea generală a administraţiei publice şi 
pentru asigurarea realizării politicii interne şi externe a statului (art. 102 alin. (1) 
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din Constituţie). În virtutea acestei responsabilităţi, guvernul trebuie să deţină 
prerogativa de a propune parlamentului proiecte de legi şi, totodată, de a face 
amendamente la propunerile legislative prezentate de parlamentari. 

În plus, guvernul poate deţine o putere de reglementare proprie sau 
delegată de parlament, în virtutea căreia are dreptul să emită în anumite condiţii 
norme cu putere de lege. 

În ceea ce priveşte participarea membrilor guvernului la dezbaterile forului 
legislativ, art. 111 alin. (2) din Constituţie prevede că miniştrii au acces la 
lucrările parlamentului. Desigur, comisiile pot hotărî ca anumite lucrări ale 
acestora să se desfăşoare fără prezenţa membrilor guvernului. 

Justificarea dreptului membrilor guvernului de a participa la lucrările 
parlamentului, inclusiv la cele ale comisiilor parlamentare, este aceeaşi ca în cazul 
dreptului de iniţiativă legislativă. Potrivit art. 111 din Constituţie, participarea 
membrilor guvernului la lucrările parlamentului este obligatorie dacă li se solicită 
prezenţa. 

O altă formă de intervenţie directă a puterii executive asupra celei 
legislative constă în mesajele adresate periodic de şeful statului parlamentului, 
privind probleme de interes general. În Constituţie se prevede că preşedintele 
adresează parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale 
naţiunii.  

În sistemul constituţional românesc, executivul are prerogative privind 
finalizarea procesului legislativ. Şeful statului, dispunând de puterea de a 
promulga legea adoptată de parlament, o supune unei ultime verificări în ceea ce 
priveşte conţinutul acesteia şi, chiar constituţionalitatea ei.  

Prin actul promulgării, legea capătă forţă juridică. După promulgare, legea 
este publicată într-o colecţie oficială (Monitorul Oficial) care cuprinde în ordine 
cronologică toate legile adoptate de parlament. 

Conform prevederilor constituţionale, legea se trimite spre promulgare 
Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile 
de la primire. Înainte de promulgare, preşedintele poate cere parlamentului, o 
singură dată, reexaminarea legii. Dacă preşedintele a cerut reexaminarea legii, ori 
dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel 
mult zece zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea 
deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. Legea 
intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României sau la data 
prevăzută în textul ei. 

Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a guvernului pentru a 
emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, procedând la 
ceea ce se numeşte delegarea legislativă (art. 115 din Constituţie). 

Legea de abilitare trebuie să stabilească în mod obligatoriu domeniul şi 
data până la care se pot emite ordonanţe. Dacă legea de abilitare o cere, 
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ordonanţele se supun aprobării parlamentului, potrivit procedurii legislative, până 
la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage caducitatea 
şi încetarea efectelor ordonanţei. 

Alături de delegarea legislativă de ordin legal, Constituţia României 
reglementează, la art. 115 alin. (4) şi delegarea de ordin constituţional care 
operează în cazul unor situaţii excepţionale, în care guvernul poate adopta 
ordonanţe de urgenţă. 

Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la 
parlament. Dacă parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod 
obligatoriu. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 89 din Constituţie, preşedintele poate 
să dizolve parlamentul după consultarea preşedinţilor celor două camere şi a 
liderilor grupurilor parlamentare, dacă forul legislativ nu a acordat votul de 
încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare 
şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. 

 
1.5. Sistemul de autorităţi publice  
 
Termenul de autoritate provine de la latinescul auctoritas, care derivă de la 

augere, ce înseamnă „a creşte”, „a spori”, „a consolida”. 
În dreptul roman, se făcea distincţie între putere şi autoritate, în sensul că 

puterea aparţinea poporului, iar autoritatea era exercitată de Senat. 
Senatul nu avea decât posibilitatea confirmării legilor votate de Adunarea 

Poporului, în timp ce puterea efectivă aparţinea magistraţilor. Magistraţii 
dispuneau de imperium, adică dreptul de a convoca o armată, de a convoca 
Adunarea Poporului şi de potestas, adică dreptul de a administra, magistratura 
fiind concepută ca o instituţie ce trebuia să fie o replică la regalitate. 

Constituţia României republicată cuprinde în titlul III autorităţile publice. 
Astfel, sunt cuprinse în acest titlu următoarele organisme, calificate de constituant 
drept autorităţi publice:  

– Parlamentul (capitolul I); 
– Preşedintele României (capitolul II); 
– Guvernul (capitolul III); 
– Administraţia publică centrală de specialitate (capitolul V, secţiunea 1) – 

ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, autorităţi 
administrative autonome; 

– Autorităţile administraţiei publice locale (capitolul V, secţiunea a 2-a ) – 
consiliile locale, consiliile judeţene şi primarii; 

– Autoritatea judecătorească (capitolul VI) – instanţele judecătoreşti, 
Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii. 
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Ca urmare a modificărilor şi completărilor aduse Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, prin Legea nr. 286/2006, în categoria autorităţilor 
administraţiei publice locale intră şi preşedinţii consiliilor judeţene. 

 Se observă că fiecărei puteri în stat îi corespund autorităţi care realizează 
sarcinile acesteia. 

Astfel, sarcinile puterii legislative, de adoptare a legilor, se realizează de 
cele două Camere ale Parlamentului (Camera Deputaţilor şi Senatul), sarcinile 
puterii judecătoreşti, de a soluţiona cu putere de adevăr legal conflictele juridice 
care apar în societate, se realizează de instanţele judecătoreşti (judecătorii, tribunale 
judeţene şi Tribunalul municipiului Bucureşti, curţi de apel şi Curtea Supremă de 
Justiţie), iar sarcinile puterii executive sunt realizate de preşedinte şi de guvern, 
acesta din urmă având conducerea generală a administraţiei publice. 

De-a lungul timpului, practica democratică a impus necesitatea unor 
autorităţi la nivel central, cu sarcini de coordonare sau de control, inclusiv jurisdic-
ţional, care să fie independente faţă de guvern, uneori chiar faţă de şeful statului. 

Dintre acestea, unele, fie prin Constituţie, fie prin legi speciale, au fost in-
stituite ca autorităţi (de natură administrativă) dependente de parlament, altele nu. 

Autorităţile de stat care prin atribuţiile lor nu pot fi încadrate nici în 
categoria autorităţilor legislative şi nici în aceea a instanţelor judecătoreşti trebuie 
să fie încadrate, cu tot specificul lor, în categoria autorităţilor executive, 
administrative, pentru că ceea ce este esenţial la aceste autorităţi este faptul că 
întreaga lor activitate se desfăşoară pe baza legii şi în vederea executării legii. 
Faptul că unele din aceste organe prezintă anual parlamentului rapoarte asupra 
activităţii desfăşurate sau că organele lor de conducere sunt desemnate de 
parlament, nu sunt argumente care să le schimbe natura lor juridică: autorităţi 
administrative autonome, aşa cum le numeşte Constituţia. 

Raportându-ne la autorităţile publice consacrate de Constituţia României, 
se pot reţine ca autorităţi administrative autonome:  

– Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 
– Curtea de Conturi; 
– Avocatul Poporului; 
– Consiliul Legislativ. 
Mai pot fi incluse în categoria acestor organe, având un statut legal: 

Serviciul Român de Informaţii, Banca Naţională a României, Consiliul Naţional 
al Audiovizualului ş.a. 

Apoi, sunt autorităţi administrative autonome alese, precum: consiliile 
locale şi primarii.  
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2.1. Alegerea Parlamentului României 
 
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica 

autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi 
Senat. Acestea se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat1. 
Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de patru ani, care se 
prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, 
până la încetarea acestora. Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se 
desfăşoară în cel mult trei luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea 
parlamentului.  

Opţiunea pentru un sistem identic de alegere a celor două Camere 
legislative conferă acestora o legitimitate identică, ambele fiind expresia voinţei 
politice a aceluiaşi corp electoral. Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat au 
loc la aceeaşi dată, urmând ca, până la întrunirea legală a noului parlament, 
mandatul forului legislativ anterior să fie prelungit2. 

Deputaţii şi senatorii se aleg în colegii uninominale, prin scrutin uninominal, 
potrivit principiului reprezentării proporţionale. Norma de reprezentare pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori. Norma de 
reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori. 
Numărul locuitorilor care se ia în calcul este cel rezultat în urma ultimului 
recensământ al populaţiei, publicat de Institutul Naţional de Statistică, repartizat pe 
localităţi, corespunzător structurii teritorial-administrative în vigoare3. 

Alegerile4 se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. 
Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile 
înainte de ziua votării, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
a hotărârii guvernului privind data alegerilor.  

                                                            
1 Vezi art. 62 din Constituţia României, republicată. 
2 Interesul practic al prelungirii mandatului este asigurarea continuităţii activităţii parlamentare. 
3 Vezi art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali. 
4 Vezi Capitolul V din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali. 
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În fiecare colegiu uninominal5, fiecare competitor electoral poate avea doar 
o singură propunere de candidatură. Un candidat poate reprezenta un singur 
competitor electoral într-un singur colegiu uninominal. Propunerile de candidaţi se 
depun la birourile electorale de circumscripţie care funcţionează la nivelul la care 
sunt aleşi candidaţii respectivi, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.  

Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 37 din Constituţia României, republicată, 
pentru a fi alese. Înalţii funcţionari publici pot candida la alegerile pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat numai dacă la data depunerii candidaturii le-au încetat 
raporturile de serviciu, în condiţiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 34 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, funcţionarii publici de conducere pot candida la alegerile pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat cu condiţia de a se suspenda din funcţia publică pe perioada 
desfăşurării campaniei electorale.  

Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 4% din 
numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din colegiul 
uninominal în care candidează, dar nu mai puţin de 2.000 de alegători pentru 
Camera Deputaţilor şi 4.000 de alegători pentru Senat. Candidaţii independenţi 
pentru circumscripţia electorală a cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în 
afara ţării trebuie să fie susţinuţi de minimum 4% din alegătorii cu domiciliul 
stabilit în unul dintre statele ce fac parte din colegiul uninominal pentru care 
candidează, dar nu mai puţin de 2.000 de alegători pentru Camera Deputaţilor şi 
4.000 de alegători pentru Senat. Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data 
alegerilor, numele şi prenumele candidatului, colegiul uninominal în care 
candidează, numele şi prenumele susţinătorului, codul numeric personal, data 
naşterii susţinătorului, adresa susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului 
de identitate al susţinătorului, precum şi semnătura acestuia. În listă se vor 
menţiona, de asemenea, numele, prenumele şi codul numeric personal al 
persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să 
depună o declaraţie pe propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea 
semnăturilor susţinătorilor. Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate 
consecinţele prevăzute de lege. Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot şi 
domiciliul în colegiul uninominal unde candidatul independent doreşte să 
candideze. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat pentru fiecare 
dintre funcţiile pentru care se organizează alegeri. Adeziunile susţinătorilor se dau 
pe propria răspundere a acestora.  
                                                            
5 Colegiu uninominal – subunitate a unei circumscripţii electorale, în care este atribuit un singur 
mandat; circumscripţie electorală – unitate administrativ-teritorială – judeţ sau municipiul 
Bucureşti – ori circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în 
care se organizează alegeri şi la nivelul căreia se atribuie mandate, în funcţie de rezultatele 
alegerilor. 
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În fiecare circumscripţie electorală, biroul electoral de circumscripţie 
aduce la cunoştinţă publică rezultatele preliminare ale alegerilor, cel puţin o dată 
la 24 de ore6, înainte de a obţine procesele-verbale şi rezultatele votării de la toate 
birourile electorale care funcţionează la nivele inferioare nivelului său. După 
obţinerea rezultatelor votării de la toate birourile electorale care funcţionează la 
nivele inferioare nivelului său, organismul electoral responsabil de stabilirea 
rezultatelor alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale aduce la cunoştinţă 
publică rezultatele finale ale alegerilor, în cazul în care contestaţiile prezentate lui 
sau instanţei de judecată nu afectează rezultatele alegerilor. Rezultatele finale ale 
alegerilor sunt stabilite după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor 
judecătoreşti prin care se soluţionează contestaţiile înaintate. Biroul Electoral 
Central publică rezultatele alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în termen util.  

 
2.2. Organizarea Parlamentului României 
 
Cele două Camere nou alese se întrunesc la convocarea Preşedintelui 

României în cel mult 20 de zile de la alegeri. Convocarea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului se face prin decret prezidenţial. Pentru validarea mandatelor, fiecare 
Cameră alege în prima sa şedinţă o comisie compusă din membri ai Camerei 
respective. Comisia trebuie să reflecte configuraţia politică a Camerei aşa cum 
aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare. Comisia de validare poate 
propune invalidarea unui mandat numai în cazul în care constată că alegerea 
parlamentarului în cauză s-a făcut prin fraudă electorală sau cu neîndeplinirea 
oricăreia din condiţiile constituţionale şi legale privind alegerea.  

Organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament 
propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate 
de acestea. Fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi preşedintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. 
Ceilalţi membri ai birourilor permanente sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni. 
Membrii birourilor permanente pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului. 
Deputaţii şi senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regula-
mentului fiecărei Camere. Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente7 şi 

                                                            
6 Vezi art. 49 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. 
7 Rolul comisiilor permanente este de a examina proiecte de legi, propuneri legislative şi 
amendamente în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, precum şi de a dezbate şi hotărî asupra 
altor probleme trimise de biroul permanent; de asemenea, ele pot efectua anchete parlamentare cu 
încuviinţarea camerei respective. 
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poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot 
constitui comisii comune. Birourile permanente şi comisiile parlamentare se 
alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere.  

 
2.3. Funcţionarea Parlamentului României 
 
Potrivit art. 63 din Constituţia României republicată, Camera Deputaţilor 

şi Senatul sunt alese pentru un mandat de patru ani8, care se prelungeşte de drept 
în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea 
acestora. Mandatul Camerelor se prelungeşte până la întrunirea legală a noului 
parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituţia şi nu pot fi 
adoptate, modificate sau abrogate legi organice. Proiectele de legi sau propunerile 
legislative înscrise pe ordinea de zi a parlamentului precedent îşi continuă 
procedura în noul parlament.  

 
Şedinţele şi sesiunile Camerelor 
Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în şedinţe9 separate. Camerele îşi 

desfăşoară lucrările şi în şedinţe comune, potrivit unui regulament adoptat cu 
votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, pentru:  

 a) primirea mesajului Preşedintelui României;  
 b) aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat;  
 c) declararea mobilizării totale sau parţiale;  
 d) declararea stării de război;  
 e) suspendarea sau încetarea ostilităţilor militare;  
 f) aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării;  
 g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;  
 h) numirea, la propunerea Preşedintelui României, a directorilor servi-

ciilor de informaţii şi exercitarea controlului asupra activităţii acestor servicii;  
 i) numirea Avocatului Poporului;  
 j) stabilirea statutului deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei 

şi a celorlalte drepturi ale acestora;  
 k) îndeplinirea altor atribuţii care, potrivit Constituţiei sau regulamentului, 

se exercită în şedinţă comună.  

                                                            
8 Durata mandatului mai este cunoscută şi sub denimirea de legislatură. 
9 În perioada de timp rezervată sesiunilor, ca şi în cea a întrunirii de drept sau obligatorii a 
parlamentului, Camerele îşi desfăşoară activitatea în şedinţe în plen şi în şedinţe comune. Şedinţa 
este forma organizatorică în care Senatul şi Camera Deputaţilor dezbat proiectele de lege şi 
propunerile legislative, precum şi alte probleme înscrise pe ordinea de zi. În cadrul şedinţelor, fie 
separate, fie comune, lucrările se desfăşoară potrivit Regulamentelor Camerelor, respectiv Regula-
mentului şedinţelor comune ale celor două Camere. 
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În cadrul unei legislaturi, Camera Deputaţilor şi Senatul îşi desfăşoară 
activitatea în sesiuni10. În afara sesiunilor, parlamentul nu se poate reuni valabil 
pentru a decide potrivit atribuţiilor conferite de Constituţia României, republicată. 
Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima 
sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua 
sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.  

 Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc şi în sesiuni extraordinare, la 
cererea Preşedintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel 
puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor. Convocarea Camerelor 
se face de preşedinţii acestora.  

În afara acestor două tipuri de sesiuni, Parlamentul României se convoacă 
de drept sau obligatoriu, potrivit dispoziţiilor prevăzute expres în Constituţie11 
(art. 92 şi art. 93). 

Între sesiunile ordinare şi cele extraordinare nu există nicio deosebire din 
punctul de vedere al competenţei materiale conferite Camerelor de constituant. 
Convocarea parlamentului în sesiune extraordinară înseamnă, practic, întreruperea 
vacanţei parlamentare dintre două sesiuni ordinare pentru motive foarte 
importante, excepţionale. 

 
2.4. Actele Parlamentului României 
 
Parlamentul României adoptă două mari categorii de acte: acte juridice şi 

acte politice. Primele sunt expres prevăzute în Constituţie, iar celelalte sunt deduse 
din practica parlamentară, sancţionată însă, în Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerelor, precum şi în Regulamentele proprii. Este pertinentă clasificarea făcută 
de Curtea Constituţională actelor juridice adoptate de Camere: legi constituţionale, 
legi organice, legi ordinare, Regulamentul şedinţelor comune, moţiunea de cenzură. 
Fiecare Cameră a Parlamentului poate adopta următoarele acte juridice: Regula-
mentul propriu de organizare şi funcţionare, hotărâri, moţiuni. 

                                                            
10 Acestea sunt formele organizatorice în care cele două Camere îşi exercită funcţia de deliberare 
asupra tuturor problemelor ce le sunt supuse spre adoptare. 
11„În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru 
respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă parlamentului, printr-un mesaj. Dacă 
parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.  
În caz de mobilizare sau de război, parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, 
iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.”  
 „Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga 
ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită parlamentului încuviinţarea măsurii 
adoptate, în cel mult cinci zile de la luarea acesteia. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se 
convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi 
funcţionează pe toată durata acestora.” 
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Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri12 şi moţiuni13, în 
prezenţa majorităţii membrilor. Acestea sunt acte juridice, caracterizate astfel de 
Legea fundamentală. În afara lor, parlamentul sau Camerele separate adoptă 
declaraţii, mesaje, apeluri, care sunt considerate acte cu caracter exclusiv politic. 

Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. 
Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.  

                                                            
12 Hotărârile sunt acte juridice care pot avea caracter normativ sau individual – desigur cu o sferă 
de cuprindere a relaţiilor sociale mai redusă decât cea a legilor. Este esenţa hotărârilor să 
reglementeze activităţi interne ale Camerelor şi să producă efecte juridice interne. 
13 Moţiunea este un act juridic al parlamentului (moţiunea de cenzură) sau al Camerelor (moţiunea 
simplă) prin care se exprimă o poziţie a forului legislativ faţă de o anumită problemă asupra căreia 
a deliberat. 



 
 

Capitolul 3 
Puterea judecătorească 

 
 
În Capitolul VI al titlului III din Constituţia României sunt reglementate 

instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii. 
Deşi aceste trei structuri organizatorice sunt autorităţi judecătoreşti, în 

sensul Constituţiei, puterea judecătorească este reprezentată doar de instanţele 
judecătoreşti. 

 
3.1. Consideraţii generale 
 
Instanţele judecătoreşti realizează justiţia în scopul apărării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese 
legitime deduse judecăţii. 

 „Justiţia” reprezintă, în sensul Constituţiei, activitatea de soluţionare a 
litigiilor juridice prin hotărâri, de instanţele judecătoreşti constituite, într-un 
sistem, având în frunte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Justiţia se înfăptuieşte 
de instanţele judecătoreşti, în numele legii, ceea ce înseamnă că actul de justiţie 
izvorăşte din normele legale şi forţa lui executorie derivă din lege1.  

Potrivit art. 2 alin. (2) al Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, instanţele judecătoreşti din România constituie un sistem din care fac 
parte:  

 a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
 b) curţi de apel; 
 c) tribunale; 
 d) tribunale specializate; 
 e) instanţe militare; 
 f) judecătorii. 
Activitatea de înfăptuire a justiţiei se finalizează printr-o manifestare de 

voinţă care îmbracă forma actului jurisdicţional (hotărâre judecătorească), iar 
acest act se bucură, în condiţiile legii, de autoritatea lucrului judecat2.  

Actul de justiţie este aşadar, tot un act de aplicare a legii, însă în scopul 
soluţionării unui conflict de interese între două sau mai multe persoane. 
                                                            
1 Constituţia României – comentată şi adnotată de M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, 
I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992, p. 278. 
2 Principiul autorităţii lucrului judecat guvernează activitatea de înfăptuire a justiţiei şi în virtutea 
lui, un litigiu soluţionat printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu mai poate forma obiectul 
unui nou proces având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi părţi. A se vedea şi Dicţionar de 
drept civil, vol. I- A-C, M.N. Costin şi M.C. Costin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997. 
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Cealaltă autoritate judecătorească, Ministerul Public, reprezintă în 
activitatea judiciară interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, 
precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 

„Ministerul Public” reprezintă ansamblul agenţilor statului, numiţi 
procurori, constituiţi într-o ierarhie, împuterniciţi să descopere încălcările la 
legea penală, să sesizeze instanţele judecătoreşti competente şi să susţină în 
faţa acestora acuzaţia în vederea sancţionării celor vinovaţi. 

Pe lângă aceste atribuţii principale, procurorii exercită, potrivit legii, şi 
atribuţii complementare, precum participarea în procesele civile în care sunt puse 
în cauză interese ale minorilor sau incapabililor, sau în alte cauze în care apreciază 
necesar, supravegherea respectării legilor în activitatea de punere în executare a 
hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii etc. 

Referitor la a treia autoritate judecătorească menţionată de Constituţie, 
respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, acesta este alcătuit din 19 membri 
care au calitatea de demnitari şi sunt aleşi, în adunările generale ale judecătorilor 
şi procurorilor, pe o perioadă de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii. 

Acest organism are ca principală atribuţie aceea de a propune Preşedintelui 
României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a 
procurorilor, cu excepţia celor stagiari.  

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii dispune cu privire la 
promovarea, transferarea, suspendarea din funcţie a magistraţilor; validează 
examenele de capacitate ale magistraţilor; dă avize la solicitarea ministrului 
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti în probleme privind administrarea justiţiei. 

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile 
sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a 
judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată3. 

 
3.2. Principiile de funcţionare a instanţelor judecătoreşti 
 
Aşa cum am arătat, în România, toate instanţele judecătoreşti, atât cele 

ordinare (judecătoriile, tribunalele şi curţile de apel), cât şi cele speciale 
(tribunalele militare), constituie un sistem în fruntea căruia se găseşte autoritatea 
judecătorească supremă – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – care exercită 
controlul asupra activităţii lor, prin intermediul căilor de atac ordinare sau, după 
caz, extraordinare. 

La baza funcţionării instanţelor judecătoreşti în România stau următoarele 
principii constituţionale: 

                                                            
3 Legea nr. 303/2004 a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 826, din 13 septembrie 
2005. 
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1)  Principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii 
Potrivit art. 16 din Constituţie, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 
2) Principiul publicităţii dezbaterilor 
Conform dispoziţiilor art. 127 din Constituţie, „şedinţele de judecată sunt 

publice, în afară de cazurile prevăzute de lege”.  
Prin publicitatea dezbaterilor judecătoreşti se înţelege dreptul părţilor 

dintr-un litigiu şi al publicului de a asista la şedinţele instanţelor. 
Caracterul public al dezbaterilor dă garanţia cetăţenilor că litigiile vor fi 

soluţionate cu respectarea Constituţiei şi a legilor, cetăţenii având astfel posibili-
tatea să controleze înfăptuirea justiţiei şi să poată semnala eventualele ilegalităţi 
săvârşite în cursul procedurii judiciare. 

Excepţiile de la principiul publicităţii dezbaterilor îşi găsesc justificarea în 
necesitatea de a nu aduce atingere unor interese de stat, demnităţii sau vieţii 
intime a unei persoane. 

3) Principiul contradictorialităţii dezbaterilor judecătoreşti 
Acest principiu desemnează faptul că părţile în proces au dreptul să ia 

cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a 
formula concluzii.  

4) Principiul organizării unor căi de atac împotriva hotărârilor 
pronunţate în primă instanţă 

Potrivit dispoziţiilor art. 129 din Constituţie, împotriva hotărârilor judecă-
toreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în 
condiţiile legii. 

Prin aceasta, părţile în proces au posibilitatea de a obţine, înainte ca soluţia 
litigiului să devină definitivă şi irevocabilă, remedierea eventualelor erori de fapt 
sau de drept ce au fost săvârşite de instanţa inferioară. 

Din acest punct de vedere, triplul grad de jurisdicţie conferă posibilitatea 
ca hotărârea primei instanţe să poată fi atacată mai întâi cu apel în faţa unei 
instanţe superioare, iar apoi cu recurs la o instanţă de casare superioară. 

În anumite cazuri există şi sistemul bazat pe o dublă ierarhizare a 
instanţelor judecătoreşti (când motive de celeritate în soluţionarea litigiilor 
impun), precum în materia contenciosului administrativ, a litigiilor de muncă etc., 
situaţie în care există doar calea recursului, nu şi a apelului, împotriva hotărârii 
primei instanţe. 

5) Principiul independenţei judecătorilor 
Potrivit dispoziţiilor art. 124 alin. (3) din Constituţie, „judecătorii sunt 

independenţi şi se supun numai legii”. 
Aceasta înseamnă că judecătorii, în activitatea lor de soluţionare a litigiilor 

deduse judecăţii îşi întemeiază soluţia pe care o pronunţă doar pe lege, fără să fie 
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influenţaţi în vreun fel, prin ordine de la autorităţile ierarhic superioare sau 
aparţinând altor autorităţi. 

Judecătorul are o deplină independenţă în aprecierea probelor şi în 
stabilirea situaţiilor de fapt, potrivit convingerii sale, şi aplică în raport de probele 
administrate în dosarul cauzei, soluţia legală. 

6) Principiul numirii judecătorilor 
Judecătorii sunt numiţi de Preşedintele României la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii pe o perioadă nedeterminată. 
Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o 
perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. 

S-a considerat că nu poate fi acceptat principiul alegerii judecătorilor, 
pentru că judecătorul trebuie să fie mai presus de interesele politice ale 
momentului, să aplice legea şi să nu pună în balanţa justiţiei consideraţiile unei 
„majorităţi” sau „minorităţi”.  

7) Principiul inamovibilităţii judecătorilor 
Potrivit art. 125 din Constituţie, judecătorii sunt inamovibili, în condiţiile 

legii. 
Inamovibilitatea constă în dreptul judecătorului de a nu fi eliberat din 

funcţie decât în condiţiile legii, precum şi de a nu fi avansat sau transferat fără 
consimţământul său. 

Inamovibilitatea asigură judecătorului independenţa, punându-l la adăpost 
de jocul politic, făcând prin aceasta din magistratură o adevărată putere în stat, 
asemenea celorlalte două puteri ale statului – legislativă şi executivă. 

Inamovibilitatea trebuie însă acordată doar acelor judecători care au dat 
dovezi temeinice că posedă calităţile morale şi intelectuale indispensabile unui 
bun judecător. 

 



 
 

Capitolul 4 
Puterea executivă 

 
 
4.1. Preşedintele României 
 
4.1.1. Importanţa Preşedintelui României 
 
Preşedintele României face parte din puterea executivă. Ca model de 

organizare a puterii executive, în România întâlnim modelul executivului bicefal 
sau dualist1.  

Constituţia României, republicată, conferă preşedintelui patru funcţii 
principale: funcţia de reprezentare, funcţia de garant al independenţei naţionale, al 
unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, funcţia de a veghea la respectarea 
Constituţiei şi funcţia de mediere2. 

Preşedintele României este autoritatea de vârf a puterii executive şi ocupă 
demnitatea de şef al statului. În această calitate, reprezintă statul român şi este 
garantul independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, atât în 
raporturile interne ale acesteia, cât şi în relaţiile internaţionale3. Preşedintele4 
exercită autoritatea statală la fel ca şi alte autorităţi publice cum ar fi parlamentul 
şi guvernul, dar spre deosebire de acestea, el personifică autoritatea statală5. 

Pe plan intern se poate menţiona, în acest sens, de exemplu, promulgarea 
legilor, acţiune prin care legea este învestită cu formulă executorie sau garantarea 
independenţei ţării. Pe plan extern, menţionăm acreditarea ambasadorilor, 
primirea scrisorilor de acreditare, semnarea acordurilor internaţionale în numele 
României etc. 

Preşedintele României este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi 
al integrităţii teritoriale a ţării. Pentru a-şi îndeplini rolul de garant al valorilor 
                                                            
1 Potrivit acestui model, puterea executivă este repartizată echilibrat între şeful statului şi guvern, 
având legitimităţi diferite. Preşedintele beneficiază de o legitimitate populară, rezultat al alegerii 
sale directe de către corpul electoral, iar guvernul este numit de şeful statului pe baza votului de 
învestitură acordat de parlament. 
2 Art. 80 din Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767, 
din 31 octombrie 2003. 
3 Deşi Constituţia nu face nicio menţiune în acest sens, activitatea de reprezentare a statului român 
de preşedinte se referă atât la raporturile interne ale acestuia, cât şi la relaţiile internaţionale ale 
României. Această concluzie rezultă, de altfel, din uzanţa constituţională internaţională. 
4 Parlamentul nu este învestit cu prerogativa de a reprezenta statul român, ci numai poporul, pe 
când preşedintele României este învestit cu această prerogativă în mod expres prin Constituţie. 
5 I. Alexandru, Mihaela Cărăuşan, S. Bucur, Drept administrativ şi procedură administrativă, 
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 198. 
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menţionate, dispune de importante prerogative: prezidează Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării; este comandantul suprem al forţelor armate; poate declara, cu 
aprobarea prealabilă a parlamentului, mobilizarea parţială sau generală a forţelor 
armate; instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă etc.6 

Alin. (2) al art. 80 din Constituţie îl învesteşte şi cu prerogativa de a 
veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. Cu 
toate acestea, Constituţia României nu foloseşte în cuprinsul ei termenul de 
control prezidenţial, deci nu-i acordă preşedintelui competenţa de a exercita direct 
un control de constituţionalitate, ci doar dreptul de a sesiza autorităţile publice 
competente. În acest sens, se consideră că preşedintele acţionează direct prin 
sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea unei legi ce i s-a 
trimis de parlament în vederea promulgării7. 

Acelaşi alin. (2) al art. 80 precizează că pentru a veghea la respectarea 
Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice, preşedintele exercită 
funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. Această 
mediere se referă la arbitrarea unui conflict între cele trei puteri constituţionale. 
Ca mediator sau arbitru, preşedintele trebuie să fie imparţial. Imparţialitatea este 
facilitată şi de faptul că acesta nu este membru al vreunui partid politic. 

 
4.1.2. Alegerea şi validarea mandatului Preşedintelui României 
 
Preşedintele se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat8. 
La alegerile pentru Preşedintele României se pot prezenta candidaţi propuşi 

de partide politice sau alianţe politice, constituite potrivit Legii partidelor politice 
nr. 14/2003, precum şi candidaţi independenţi. Partidele şi alianţele politice pot 
propune numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei alianţe politice 
care propun un candidat nu pot propune şi candidaţi în mod separat.  

Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi 
candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 
200.000 de alegători. Un alegător poate susţine un singur candidat.  

 Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară celei în 
care ajunge la termen mandatul de preşedinte. Cu cel puţin 45 de zile înaintea zilei 
votării, guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărâre.  

                                                            
6 I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 295. 
7 În literatura de specialitate s-a opinat că preşedintele ar putea interveni direct pentru a asigura 
respectarea normelor constituţionale şi prin mesaje adresate parlamentului, prin participarea la 
şedinţele guvernului sau prin recurgerea la referendum. 
8 Art. 81 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 1 din Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României. 
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Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 379 din Constituţia României republicată, 
pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de două ori, ca Preşedinte al 
României. 

Potrivit art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, este declarat 
ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea voturilor 
alegătorilor înscrişi în listele electorale. În cazul în care niciunul dintre candidaţi 
nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, la care 
participă primii doi candidaţi ce au obţinut în primul tur cel mai mare număr de 
voturi valabil exprimate pe întreaga ţară. Controlul întregii proceduri electorale şi 
confirmarea rezultatelor de care depinde, după caz, organizarea celui de-al doilea 
tur de scrutin, desemnarea candidaţilor între care va avea loc alegerea şi a 
câştigătorului ce a obţinut în final mandatul se asigură de Curtea Constituţională10. 

Pentru a fi declarat ales în al doilea tur, oricare dintre candidaţi trebuie să 
obţină majoritatea relativă, fiind suficient, prin urmare, şi un vot în plus faţă de 
cele obţinute de celălalt.11 

După validare, preşedintele depune jurământul12 prevăzut de Constituţie, 
în faţa Camerelor Parlamentului reunite în şedinţă comună, dată la care începe şi 
exerciţiul funcţiei prezidenţiale. 

Mandatul şefului statului este de cinci ani, începând de la data depunerii 
jurământului şi durează până la depunerea jurământului de noul Preşedinte al 
României. Ocuparea funcţiei de Preşedinte al României de aceeaşi persoană nu 
poate fi realizată decât pentru cel mult două mandate, indiferent dacă acestea sunt 
succesive sau la date diferite. 

 
4.1.3. Incompatibilitatea şi imunităţi ale funcţiei prezidenţiale  
 
Importanţa funcţiei prezidenţiale impune ca preşedintele să i se consacre 

întru totul, fără a mai fi legat de o altă funcţie publică sau privată. Acesta fiind 
arbitru între puterile statului, precum şi între stat şi societate, trebuie să fie 
                                                            
9 Nu pot candida: persoanele care nu au dreptul de vot, persoanele care nu au cetăţenia română şi 
domiciliul în ţară, persoanele cărora le este interzisă asocierea în partide politice (judecătorii Curţii 
Constituţionale, Avocatul Poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte 
categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică), persoanele care nu au împlinit, până la 
ziua alegerilor, inclusiv, vârsta de 35 de ani, persoanele care au îndeplinit anterior depunerii 
candidaturii două mandate prezidenţiale. 
10 Validarea mandatului de aceasta are o semnificaţie deosebită: confirmarea alegerii Preşedintelui 
României de o autoritate jurisdicţională, şi nu politică. 
11 Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. 
12 „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a 
poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a 
României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
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imparţial şi independent. Doar astfel preşedintele poate adopta o poziţie pe deplin 
obiectivă faţă de toate părţile aflate în conflict. În timpul mandatului, Preşedintele 
României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nicio altă funcţie 
publică sau privată13. În lumina prevederilor constituţionale rezultă că preşedintele 
ales trebuie să renunţe public la calitatea sa de membru al unui partid politic până 
în momentul depunerii jurământului. Validarea mandatului său de Curtea 
Constituţională nu pune în discuţie calitatea sa de membru a unui partid politic. 
Candidatul la funcţia de preşedinte, al cărui mandat a fost validat, poate păstra 
calitatea de membru al unui partid, dar nu ulterior depunerii jurământului. 

În ceea ce priveşte incompatibilitatea cu orice funcţie publică, conceptul 
de funcţie publică este cel dat de dreptul administrativ14: o funcţie în aparatul de 
stat central sau local implicând exercitarea autorităţii de stat. 

Preşedintele României nu poate exercita nicio funcţie privată, indiferent 
care ar fi natura acesteia sau domeniul de activitate. Această incompatibilitate nu 
împiedică însă, persoana aleasă Preşedinte al României să desfăşoare, ocazional, 
activităţi artistice, publicistice sau de cercetare ştiinţifică, ce ar presupune şi 
valorificarea rezultatelor acestora. 

Constituţia României, republicată, consacră măsuri de protecţie de tip 
parlamentar pentru Preşedintele României. Astfel, potrivit art. 84 alin. (2), acesta 
se bucură de imunitate şi de neresponsabilitatea juridică pentru opiniile politice 
exprimate în timpul şi în legătură cu exercitarea mandatului său. 

Regula generală este, aşadar, imunitatea care are caracter permanent. 
Excepţia acestei reguli o constituie instituţia juridică a suspendării Preşedintelui 
României, precum şi punerea sub acuzare a acestuia. 

Evident, Preşedintele României nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat 
sau trimis în judecată penală pentru fapte săvârşite în legătură cu prerogativele 
prezidenţiale. Dimpotrivă, încălcarea acestor prerogative ridică problema răspun-
derii şefului statului în funcţie de natura şi gravitatea faptelor ce i se impută. 

 
4.1.4. Atribuţiile Preşedintelui României 
 
Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-

ministru şi numeşte guvernul pe baza votului de încredere acordat de parlament. 
În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, preşedintele revocă 
şi numeşte, la propunerea prim-ministrului, pe unii membri ai guvernului. Dacă 
prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a 

                                                            
13 Vezi art. 84 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
14 Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia 
publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale, învestirea în funcţie făcându-se în 
urma câştigării concursului sau promovării examenului organizat pentru ocuparea funcţiei publice. 
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guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia precedentă numai pe 
baza aprobării parlamentului, acordată la propunerea prim-ministrului.  

Preşedintele României poate lua parte la şedinţele guvernului în care se 
dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, 
asigurarea ordinii publice şi, la cererea prim-ministrului, în alte situaţii. Acesta 
prezidează şedinţele guvernului la care participă.  

După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor 
parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve parlamentul, dacă acesta nu a 
acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la 
prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. 
În cursul unui an, parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Parlamentul nu poate 
fi dizolvat în ultimele şase luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în 
timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.  

Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate 
de guvern, şi le supune spre ratificare parlamentului, într-un termen rezonabil. 
Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică 
potrivit procedurii stabilite prin lege. Preşedintele, la propunerea guvernului, 
acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă 
înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Repre-
zentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.  

Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte 
funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. El poate declara, 
cu aprobarea prealabilă a parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor 
armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea preşedintelui se supune ulterior 
aprobării parlamentului, în cel mult cinci zile de la adoptare. În caz de agresiune 
armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respin-
gerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă parlamentului, printr-un 
mesaj. Dacă parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore 
de la declanşarea agresiunii. În caz de mobilizare sau de război, parlamentul îşi 
continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se 
convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.  

Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea 
de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită 
parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult cinci zile de la luarea 
acesteia. Dacă parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel 
mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi 
funcţionează pe toată durata acestora.  

Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii15:  
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;  

                                                            
15 Art. 85-94 din Constituţia României republicată. 
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b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;  
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;  
d) acordă graţierea individuală.  
 
4.1.5. Actele preşedintelui 
 
În exercitarea atribuţiilor sale, şeful statului emite acte cu titlul de decret. 

Acestea pot avea caracter normativ sau individual. De pildă, decretul prezidenţial 
prin care se declară mobilizarea parţială sau generală a forţelor armate sau 
decretul prin care se instituie starea de asediu sau starea de urgenţă au caracter 
normativ. Decretul prin care se conferă decoraţii sau prin care se acordă gradul de 
general are caracter individual. 

Unele decrete emise de Preşedintele României trebuie contrasemnate de 
prim-ministrul, fără de care sunt lovite de nulitate. De fiecare dată când le 
semnează, prim-ministrul angajează răspunderea guvernului pentru conţinutul şi 
efectele acestora. 

Constituţia României republicată, prevede la art. 100 alin. (1) că 
Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al 
României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.16 

În afară de decrete care sunt acte juridice, preşedintele poate întocmi acte 
politice (declaraţii, apeluri, mesaje). 

Mesajele au ca suport constituţional art. 88 din Constituţie, potrivit căruia 
Preşedintele României adresează parlamentului mesaje cu privire la principalele 
probleme politice ale naţiunii.  

 
4.1.6. Vacanţa şi interimatul funcţiei de Preşedinte al României 
 
Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine: în caz de demisie, de 

demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor şi în 
caz de deces. 

În termen de trei luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de 
Preşedinte al României, guvernul va organiza alegeri pentru un nou preşedinte. 
Dacă funcţia de preşedinte devine vacantă ori dacă preşedintele este suspendat din 
funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, 
interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele 
Camerei Deputaţilor17. 

                                                            
16 Rezultă astfel că nu pot exista decrete prezidenţiale cu caracter secret. 
17 Art. 98 din Constituţia României republicată. 
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Curtea Constituţională constată existenţa împrejurărilor care justifică 
interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele 
constatate parlamentului şi guvernului. 

 
4.2. Guvernul 
 
„Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de parlament, 

asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală 
a administraţiei publice” (art. 102 din Constituţia României). 

 
4.2.1. Atribuţiile guvernului 
 
Rolul administrativ al guvernului se realizează în strânsă legătură cu cel 

politic, realizarea politicii interne şi externe a ţării făcându-se prin iniţierea de 
proiecte de lege, adoptarea de hotărâri pentru aplicarea acestora, orientarea 
activităţii administraţiei publice pentru a asigura respectarea Constituţiei, legii, 
programului de guvernare. 

În îndeplinirea competenţelor sale de instituţie a puterii executive, alături 
de Preşedintele României şi de conducător al administraţiei publice, guvernul 
exercită atribuţii guvernamentale (politice) şi administrative. 

Pentru realizarea competenţelor administrative, guvernul intră în raporturi 
de drept administrativ cu diverse persoane administrative, raporturi juridice care 
pot fi clasificate astfel: 

– de subordonare – în raport cu ministerele, alte organe centrale ale 
administraţiei publice de specialitate; 

– de colaborare – faţă de autorităţile administrative autonome, faţă de 
Preşedintele României; 

– de tutelă administrativă – în raport cu autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Potrivit art. 73 alin. (3) lit. d) din Constituţia României, organizarea 
guvernului face obiect de reglementare a legii organice. 

Principalele atribuţii ale guvernului, potrivit legislaţiei în vigoare, se 
exercită în următoarele domenii: 

A. în domeniul politico-administrativ: 
a) atribuţii generale: 
– asigură executarea de administraţia publică a legilor şi a celorlalte 

dispoziţii normative date în aplicarea acestora; 
– conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte structuri 

centrale şi teritoriale ale administraţiei statului; 
b) iniţiativa legislativă, prin elaborarea şi transmiterea către parlament a 

proiectelor de lege; 
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c)  asigurarea ordinii de drept şi a liniştii publice; 
d)  apărarea ţării, prin organizarea, înzestrarea şi pregătirea forţelor armate; 
e)  politica externă – negocierea tratatelor, acordurilor şi convenţiilor 

internaţionale. 
B. în domeniul economiei naţionale: 
– aprobă programe de dezvoltare pe domenii de activitate, precum şi în 

profil regional; 
– aprobă balanţa comercială şi de plăţi externe; 
– aplică reglementări pentru implementarea mecanismelor economiei de 

piaţă. 
C. în domeniul social: 
– stabileşte programe de protecţie a mediului, de utilizare a forţei de 

muncă, de creştere a calităţii vieţii etc. 
 
4.2.2. Activitatea guvernului 
 
Prim-ministrul conduce guvernul şi coordonează activitatea membrilor 

acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei 
Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica guvernului 
(art. 107 din Constituţie), care se dezbat cu prioritate, şi răspunde la întrebările ori 
interpelările care îi sunt adresate de senatori sau deputaţi. Prim-ministrul poate 
desemna un membru al guvernului să răspundă la întrebările şi interpelările 
adresate guvernului de senatori sau deputaţi, în funcţie de domeniul de activitate 
ce formează obiectul interpelării. Prim-ministrul îndeplineşte şi alte atribuţii, şi 
anume: 

– reprezintă guvernul în relaţiile acestuia cu parlamentul, Preşedintele 
României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de 
Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii 
publice, partidele şi alianţele politice, sindicatele, cu alte organizaţii neguverna-
mentale, precum şi în relaţiile internaţionale; 

– este vicepreşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi exercită 
toate atribuţiile care derivă din această calitate; 

– contrasemnează decretele emise de Preşedintele României, în cazul în 
care Constituţia prevede obligativitatea contrasemnării acestora; 

– în scopul rezolvării unor probleme operative prim-ministrul poate 
constitui, prin decizie, consilii, comisii şi comitete interministeriale; 

– convoacă şi conduce şedinţele guvernului şi ale biroului executiv al 
acestuia. În timpul absenţei sale, prim-ministrul poate desemna pe unul dintre 
miniştrii de stat, să conducă şedinţele guvernului, precum şi pe cele ale biroului 
executiv; 

– semnează actele adoptate de guvern; 
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– numeşte şi eliberează din funcţie:  
a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea guvernului, cu 

excepţia persoanelor care au calitatea de membru al guvernului;  
b) secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai guvernului, în cazul 

utilizării acestor funcţii;  
c) secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al 

guvernului;  
d) secretarii de stat;  
e) alte persoane care îndeplinesc funcţii publice, în cazurile prevăzute de 

lege; 
– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Constituţie şi de lege sau 

care decurg din rolul şi funcţiile guvernului. 
În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prim-ministrul emite decizii ca acte 

administrative. Deciziile prim-ministrului se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziilor. 

Şi Guvernul, la fel ca şi Preşedintele României, poate emite acte cu 
caracter politic şi acte juridice. 

Actele juridice emise de guvern sunt, potrivit art. 108 din Constituţie, 
hotărârile şi ordonanţele. 

Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor, ceea ce 
înseamnă că acestea nu pot cuprinde reglementări primare ale relaţiilor sociale, 
având un caracter secundum legem. 

Hotărârile guvernului, ca şi ordonanţele, de altfel, se semnează de prim-
ministrul şi se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în 
executare. 

Atât hotărârile, cât şi ordonanţele sunt supuse obligaţiei de publicare în 
Monitorul Oficial, cu excepţia celor cu caracter militar, care se comunică numai 
instituţiilor interesate. Sancţiunea încălcării obligaţiei de publicare este inexistenţa 
actului. 

Prin urmare, publicarea constituie o condiţie de validitate a actului, în 
sensul că hotărârea sau ordonanţa, chiar legal adoptate sunt valabile şi pot fi 
aplicate numai după îndeplinirea procedurii publicării. 

Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a guvernului pentru a 
emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, procedând la 
ceea ce se numeşte delegarea legislativă (art. 115 din Constituţie). 

Legea de abilitare trebuie să stabilească în mod obligatoriu, domeniul şi 
data până la care se pot emite ordonanţe. Dacă legea de abilitare o cere, 
ordonanţele se supun aprobării parlamentului, potrivit procedurii legislative, până 
la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage caducitatea 
şi încetarea efectelor ordonanţei. 
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Hotărârea guvernului şi ordonanţa reprezintă acte administrative care pot 
face obiectul controlului de legalitate pe calea contenciosului administrativ. În 
cazul ordonanţei, acest lucru este posibil numai pe perioada de abilitare a 
guvernului, deoarece, după aceea intră în sfera actelor care privesc raporturile 
dintre parlament şi guvern, fiind exceptate de la competenţa instanţelor de 
contencios administrativ. 

Alături de delegarea legislativă de ordin legal, Constituţia României 
reglementează, în art. 115 alin. (4) şi delegarea de ordin constituţional, care 
operează în cazul unor situaţii excepţionale, în care guvernul poate adopta 
ordonanţe de urgenţă. 

Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la 
parlament. Dacă parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod 
obligatoriu. 

Condiţia publicităţii, prevăzută de art. 108 din Constituţie, se aplică şi în 
cazul ordonanţelor de urgenţă. 

Guvernul, în întregul său, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligaţi 
să-şi îndeplinească mandatul cu respectarea Constituţiei şi a legilor ţării, precum 
şi a programului de guvernare acceptat de parlament. 

Guvernul răspunde politic numai în faţa parlamentului, ca urmare a votului 
de încredere acordat de acesta cu prilejul învestiturii. 

Fiecare membru al guvernului răspunde politic în mod solidar cu ceilalţi 
membri pentru activitatea guvernului şi pentru actele acestuia. 

Răspunderea politică a guvernului poate consta în demiterea sa ca urmare 
a retragerii încrederii acordate de parlament, prin adoptarea unei moţiuni de 
cenzură în condiţiile prevederilor art. 113 şi 114 din Constituţie. 

Pe lângă răspunderea politică, membrii guvernului pot răspunde şi civil, 
contravenţional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din 
aceste materii sau a dispoziţiilor derogatorii din Legea privind responsabilitatea 
ministerială. 

Răspunderea penală a membrilor guvernului este atrasă de săvârşirea de 
infracţiuni în exerciţiul funcţiei lor. 

Potrivit Legii nr. 115/1999 privind răspunderea ministerială, republicată, 
constituie infracţiuni următoarele fapte săvârşite de membrii guvernului în 
exerciţiul funcţiilor lor: 

a)  împiedicarea, prin ameninţare, violenţă ori prin folosirea de mijloace 
frauduloase, a exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor vreunui 
cetăţean; 

b)  prezentarea cu rea-credinţă a unor date inexacte parlamentului sau 
Preşedintelui României cu privire la activitatea guvernului sau a unui minister 
pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor 
statului; 
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c)  refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului sau 
comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), 
informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a 
parlamentului de membrii guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată; 

d)  emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discrimi-
natoriu pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenenţă politică, avere sau 
origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului. 

În cazul săvârşirii de membrii guvernului de infracţiuni în exerciţiul 
funcţiilor lor, Legea nr. 115/1999 prevede că pe lângă pedeapsa principală se va 
aplica şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa o funcţie 
de demnitate publică sau o funcţie publică de conducere pe o perioada de la trei la 
zece ani. 

Procedura de urmărire penală şi de judecare a membrilor guvernului este 
cea reglementată prin dispoziţiile Legii privind responsabilitatea ministerială nr. 
115/1999, republicată. 

Membrul guvernului condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
va fi demis din funcţie de Preşedintele României, la propunerea prim-ministrului. 

 
4.3. Administraţia publică  
 
4.3.1. Instituţiile administraţiei publice româneşti 
 
4.3.1.1. Noţiunea de administraţie publică 
 
Termenul de administraţie derivă de la latinescul minister, care înseamnă 

servitor, şi este în legătură cu termenul magister, care îl desemnează pe stăpânul 
pe care îl slujeşte şi căruia i se subordonează18. 

Noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea de administraţie 
publică, ea cuprinzând şi administraţia particulară. Ca orice activitate umană, 
administraţia publică şi administraţia particulară urmăresc un scop, utilizând 
anumite mijloace. 

Există administraţie particulară şi administraţie publică. 
Deosebirea dintre cele două tipuri de administraţie constă în faptul că 

administraţia publică urmăreşte satisfacerea interesului public, a utilităţii publice, 
în mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. 

Mobilul activităţii administraţiei publice este atât satisfacerea, în mod 
regulat şi continuu, a unor cerinţe esenţiale, comune întregii colectivităţi umane, 

                                                            
18 Al. Negoiţă, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti, 1996, p. 3. 
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care exced prin amploarea lor posibilităţile particularilor, cât şi satisfacerea unor 
cerinţe care, prin natura lor, sunt nerentabile şi nimeni nu s-ar oferi să le asigure. 

Deciziile administraţiei publice sunt obligatorii, fără a se cere acordul 
acelora cărora li se aplică. Administraţia publică, spre deosebire de cea privată, 
poate utiliza, atunci când este necesar, mijloace de constrângere statală. 
Administraţia publică face parte din sfera activităţilor publice, fiind o activitate 
socială, desfăşurată în interes general şi în regim de putere publică. 

Administraţia publică poate fi înţeleasă ca un sistem de instituţii, 
cuprinzând diverse structuri administrative care realizează activitatea de 
organizare a executării şi de executare în concret a legilor statului (în sensul larg, 
avându-se în vedere toată gama de acte normative cuprinse în Constituţie). 

Administraţia publică, în statul de drept, reprezintă principala pârghie prin 
care se realizează valorile stabilite la nivelul palierului politic. Ea trebuie să fie 
continuă, omniprezentă, promptă şi energică, deoarece reprezintă necontenit 
statul, atât în interior cât şi în exterior. 

Administraţia publică este un corp profesional destinat realizării perma-
nente a serviciilor şi ordinii publice, aşezat sub autoritatea puterii executive, în 
special a guvernului. Acest corp de funcţionari publici este specializat, permanent 
şi trebuie să funcţioneze pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, puse la 
dispoziţia cetăţenilor ţării. Acest mod de abordare a administraţiei publice este 
rezultatul sistemului constituţional actual. 

În perioada anterioară Revoluţiei din Decembrie 1989, în România, 
administraţia publică era în totalitate administraţie de stat. După intrarea în 
vigoare a Constituţiei din 1991, suntem în faţa unei noi abordări, potrivit căreia 
există administraţie publică de stat şi administraţie publică nestatală, a 
colectivităţilor locale, puterea executivă se situează deasupra administraţiei 
publice, având rolul de a o conduce, de a o controla în limitele stabilite de lege, de 
a-i stabili direcţiile de acţiune şi priorităţile. 

Se impune menţionarea faptului că legea fundamentală, aprobată prin 
referendumul naţional din 8 decembrie 1991, a fost revizuită prin Legea nr. 
429/2003, ceea ce face ca, în continuare, să facem trimitere la Constituţia 
României, republicată. 

Administraţia publică este condusă de guvern (art. 102 din Constituţia 
României, republicată), care îi stabileşte obiectivele, direcţiile şi acţiunile, dar în 
acelaşi timp este subordonată legii, care stăvileşte arbitrarul. Puterea discreţionară 
a administraţiei reprezintă puterea de a alege între mai multe comportamente, 
posibilităţi legale şi nu reprezintă o putere arbitrară. Totuşi, administraţia publică 
dispune de o putere discreţionară, în sensul că poate alege între mai multe 
comportamente, posibilităţi legale. Această putere a administraţiei nu este una 
arbitrară, deoarece orice acţiune, comportament, trebuie să se subscrie unei norme 
legale. 
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Dacă statului i se recunoaşte dreptul originar de exercitare a administraţiei 
publice, aceasta poate fi exercitată şi de colectivităţile locale, prin autorităţi 
proprii, constituite în acest scop, activitatea respectivă purtând denumirea de 
administraţie publică locală. 

Administraţia publică poate fi înţeleasă şi ca un sistem de instituţii 
administrative care realizează activitatea de organizare a executării şi de 
executare în concret a legii. Altfel spus, administraţia publică reprezintă un 
corp de funcţionari constituiţi într-un sistem de instituţii publice, înzestrate cu 
mijloace materiale şi băneşti, cu personalitate juridică şi competenţa de a 
acţiona pentru executarea legii. 

 
4.3.1.2. Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei  

publice româneşti 
 
Principiul legalităţii 
Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza 

fenomenului administrativ şi căruia i se subordonează acţiunea administraţiei 
publice. 

Administraţia publică, supusă rigorilor acestui principiu trebuie să se 
întemeieze pe lege, care reprezintă baza de referinţă în aprecierea acesteia. 
Legalitatea este sinonimă cu regularitatea juridică şi presupune că acţiunea 
administraţiei trebuie să ţină seama de două elemente:  

– obligaţia de conformare faţă de lege; 
– obligaţia de iniţiativă pentru a asigura aplicarea legii. 
Scopul fundamental al administraţiei publice este acela de a asigura 

realizarea interesului general, public, exprimat de voinţa suverană a poporului 
transpusă în lege. 

Exigenţele statului de drept presupun ca, în activitatea sa, administraţia 
publică să respecte strict legalitatea, iar în cazul încălcării ei, să fie constituite 
mecanismele care să asigure restabilirea acesteia. „Principiul legalităţii”, apre-
ciază E.D. Tarangul19, „constă în regula ca toate dispoziţiile pe care le ia statul, să 
fie date pe cale generală şi impersonală şi ca toate actele individuale ale statului să 
fie făcute în baza şi în conformitate cu dispoziţiile luate mai înainte pe cale 
generală şi impersonală. În consecinţă, actele administrative, care sunt acte 
individuale, trebuie făcute numai în baza şi în cadrele dispoziţiilor stabilite mai 
înainte pe cale generală şi impersonală de legiuitor.” 

Actul administrativ, ca principal instrument prin care se realizează 
administraţia publică, este un act unilateral, în sensul că autorităţile de execuţie 

                                                            
19 E.D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 
1944, pp. 4-5. 
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adoptă acte obligatorii şi executorii, fără concursul sau acordul de voinţă al celor 
cărora actele respective le reglementează conduita.  

În realizarea activităţii lor, autorităţile administraţiei publice exercită 
atribuţii de putere publică, astfel putându-şi impune voinţa pe cale unilaterală. 

Dacă legalitatea activităţii administraţiei publice este supusă controlului 
jurisdicţional, oportunitatea, dimpotrivă, este exclusă de la acest control. Sfera 
oportunităţii, a puterii discreţionare a administraţiei este foarte largă şi, ca atare, 
există posibilitatea de a se confunda uneori cu abuzul. 

Prin puterea discreţionară a administraţiei se înţelege puterea de a alege 
între mai multe decizii sau mai multe comportamente conforme cu legea. 

În exercitarea competenţei sale de alegere, decidentul se înscrie în 
coordonatele dreptului, astfel că nu poate face decât ceea ce îi permite legea20. 

Principiile fundamentale ce stau la baza statului de drept presupun un 
anume cadru normativ, prin care se realizează organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice şi prin care se stabileşte în primul rând sistemul principial-
juridic ce guvernează întreaga administraţie publică21. 

Având în vedere că administraţia publică este prin esenţa sa o acţiune 
îndreptată spre un anumit scop, iar scopurile – prin urmare şi funcţiile ei – se 
stabilesc conştient pe baza legităţilor dezvoltării sociale şi a intereselor cetăţe-
nilor, vom observa că acestea (scopurile, funcţiile) primesc de cele mai multe ori 
o confirmare juridică. 

Ca o garanţie a principiului supremaţiei Constituţiei şi a legii, pot fi amintite 
alte două principii derivate, şi anume acela al controlului constituţionalităţii legilor, 
exercitat prin Curtea Constituţională (art. 140 din Constituţie) şi principiul 
controlului jurisdicţional al acţiunii administraţiei publice22. 

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legilor şi a autorităţilor publice, 
fără privilegii şi discriminări, este un principiu prin care se stabileşte că nimeni nu 
este mai presus de lege şi, de aceea, în întreaga lor activitate, autorităţile 
administraţiei publice, alături de celelalte autorităţi publice, sunt chemate să 
asigure deplina egalitate în drepturi în toate domeniile vieţii economice, politice, 
juridice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii ţării, fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, de 
avere sau de origine socială. În acest fel se garantează posibilitatea participării 
tuturor cetăţenilor la viaţa politică, economică, socială şi culturală. 

 

                                                            
20 Vezi şi I. Teodoroiu, „Legalitatea oportunităţii şi principiul constituţional al proporţionalităţii”, 
Dreptul, nr. 3/1997, p. 39. 
21 N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1996; I. Iovănaş, Drept admi-
nistrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 
22 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, 1991; F.B. Vasilescu, 
Constituţionalitate şi constituţionalism, Editura Naţional, Colecţia juridică, Bucureşti, 1998. 
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Principiul permanenţei şi al continuităţii 
Acest principiu exprimă perenitatea activităţilor de organizare a executării 

şi de executare în concret a legii realizată de administraţia publică. 
Menţinerea echilibrului social şi a ordinii publice impun satisfacerea 

anumitor interese generale, publice. Raţiunea existenţei societăţii organizate statal 
nu poate fi înţeleasă fără satisfacerea unor nevoi comune printr-o colaborare în 
comun a membrilor corpului social. 

Guvernanţii sunt obligaţi să organizeze acţiuni de menţinere a ordinii 
publice şi să gireze servicii publice fără de care societatea nu ar putea exista. 

„În societatea omenească, observa E.D. Tarangul23, există anumite nevoi 
de interes general: nevoia de linişte şi siguranţă, nevoia de asistenţă medicală, 
nevoia de cultură etc. Aceste nevoi, dacă nu ar fi satisfăcute, toată viaţa socială ar 
suferi şi s-ar dezechilibra. Ele trebuie satisfăcute în mod regulat şi continuu. Statul 
trebuie să intervină şi să organizeze aceste activităţi pentru a asigura pacea şi 
echilibrul social.” 

„În principiu, constata profesorul E.D. Tarangul24, orice fel de activitate, 
deci şi cea în interesul general, este lăsată pe seama iniţiativei particulare. De 
exemplu aprovizionarea populaţiei cu alimente, cu lemne, aprovizionarea cu 
îmbrăcăminte sau cu medicamente sunt, fără îndoiala, activităţi de o importanţă 
covârşitoare pentru interesul general. Totuşi, ele sunt, de regulă, lăsate pe seama 
particularilor. 

Dacă, însă, statul constată că iniţiativa particulară nu mai oferă destule 
garanţii pentru o bună şi regulată satisfacere a intereselor şi nevoilor generale, el 
ia această activitate asupra sa şi o transformă într-un serviciu public.” 

Desigur, în viziunea actuală asupra administraţiei publice, caracterul 
regulat şi continuu vizează toate acţiunile acesteia prin care se organizează 
executarea şi se execută în concret legea, nu numai serviciul public. 

Faţă de un peisaj politic schimbător, administraţia publică reprezintă 
continuitatea, permanenţa şi stabilitatea, ceea ce îi sporeşte influenţa asupra 
societăţii. 

 
Principiul egalităţii şi al neutralităţii 
Deoarece vizează satisfacerea unor interese generale, administraţia 

publică trebuie să asigure un acces egalitar la serviciile oferite, pentru toţi 
cetăţenii, fapt ce decurge din egalitatea tuturor în faţa legii.  

Administraţia publică trebuie să funcţioneze pentru a satisface interesul 
general şi nu un interes particular, în sensul că ea furnizează servicii tuturor, fără a 
face distincţie de origine, vârstă, rasă, partide politice, religie etc. 

                                                            
23 E.D. Tarangul, op. cit., p. 14. 
24  Ibidem, p. 16. 
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Principiul separării funcţiilor publice de cele politice 
Eficienţa organelor administraţiei publice în realizarea sarcinilor care le 

revin depinde în mare măsură de calitatea umană şi capacitatea profesională a 
celor care alcătuiesc aceste organe. Se impune astfel, o demarcare clară a nivelului 
personalului de carieră (funcţionari publici) de nivelul politic al administraţiei. 
Aplicarea acestui principiu vizează următoarele obiective: 

– crearea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, imparţial, onest, 
stabil şi eficient; 

– îmbunătăţirea sistemului de recrutare şi selecţie a funcţionarilor publici; 
– îmbunătăţirea sistemelor de perfecţionare profesională; 
– dezvoltarea mecanismelor ce au ca rezultat creşterea mobilităţii 

funcţionarilor publici în cadrul funcţiei publice; 
– delimitarea funcţionarilor publici de alţi angajaţi ai statului din cadrul 

puterii executive. Definirea funcţiei publice trebuie să se realizeze în special prin 
luarea în considerare a atribuţiilor funcţionarilor publici şi mai puţin a instituţiilor 
unde aceştia îşi desfăşoară activitatea; 

– îmbunătăţirea coordonării funcţionarilor publici şi garantarea aplicării 
uniforme de aceştia a principiilor administrative; 

– realizarea unui sistem de salarizare şi de recompense pentru activitatea 
funcţionarilor publici care să ia în considerare în primul rând performanţele 
acestora; 

– realizarea unui sistem de recrutare şi promovare bazat pe merit, care să 
ofere garanţia că cei mai buni funcţionari publici sunt promovaţi. 

 
Principiul transparenţei 
Administraţia publică, incluzând toate structurile sale, nu este şi nici nu poate 

fi considerată un sistem izolat de cadrul social general, de aceea relaţia administraţie 
publică – cetăţean se impune ca o problemă de foarte mare actualitate. 

România a cunoscut, după decembrie 1989, o dinamică deosebită a 
condiţiilor economico-sociale, politice şi culturale, iar cadrul legislativ a fost şi el 
supus unor multiple transformări şi reactualizări, în dorinţa de a asigura o cât mai 
bună abordare şi soluţionare a problemelor cu care se confruntă societatea 
românească. Nu au lipsit stângăciile şi neconcordanţele, dificultăţile în executare 
şi inerentele tergiversări ale unui sistem în schimbare. 

Cu toate acestea, legislaţia în vigoare promovează reglementări moderne, 
expresie a înţelegerii adecvate, Legea nr. 215/2001 stipulând în chiar primul său 
articol următoarele:  

„Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează 
şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.” 
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Ne reţine atenţia această ultimă parte: „consultarea cetăţenilor în 
problemele locale de interes deosebit”, evident referirea fiind făcută la consultarea 
prin referendum, neaplicabilă în prezent şi din cauza lipsei unei proceduri cadru. 
Cu toate acestea, se naşte o întrebare firească: de ce este necesară implicarea 
cetăţenilor în deciziile autorităţilor administraţiei publice locale? 

În abordarea unui posibil răspuns plecăm de la ipoteza că cetăţeanul nu 
poate fi indiferent la contextul social şi economic în care îşi duce existenţa, şi la 
modul în care administraţia locală lucrează pentru îmbunătăţirea condiţiilor lui de 
viaţă. 

De asemenea, considerăm că în sistemul administrativ românesc trebuie 
să se acorde prioritate creării condiţiilor necesare asumării responsabili-
tăţilor care privesc dezvoltarea localităţilor, precum şi a tuturor serviciilor 
publice de interes local, în special, prin accentuarea descentralizării şi a 
transferului gestiunii responsabilităţilor, pe de o parte, din planul central în planul 
local, iar pe de altă parte, de la administraţia publică la cetăţeni. 

În această ordine de idei, un accent deosebit cade pe: 
– transparenţa deciziilor;  
– informarea cât mai exactă de la vârf către bază şi invers. 
Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor într-o democraţie cu tradiţie 

presupune parcurgerea anumitor etape.  
Prima etapă a participării este informarea, care presupune eforturi atât 

din partea cetăţenilor, cât şi din partea administraţiei locale. Administraţia 
publică este datoare să emită informaţii către cetăţeni privind activitatea şi 
planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale politicii 
administrative. 

Potrivit art. 3 al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de 
interes public, asigurarea de autorităţile şi instituţiile publice a accesului la 
informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul 
compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop. 

A doua etapă se referă la consultarea cetăţenilor, aceasta fiind acţiunea 
autorităţilor pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea 
priorităţilor unor acţiuni sau colectarea de idei şi sugestii privind o anumită 
problemă. Consultarea nu pune în discuţie sistemul de decizie. Autoritatea publică 
are putere de decizie şi libertatea de a ţine sau nu seama de sugestiile propuse de 
cetăţenii consultaţi. 

Conform art. 6 al Legii nr. 52 din 21/01/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
70, din 03 februarie 2003, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 
normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ 
referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un 
spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, 
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după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte 
normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor 
informaţii. 

Consultarea implică un dialog real între cetăţeni şi reprezentanţii 
administraţiei publice. Ea presupune renunţarea la atitudinea tip directivă şi 
dogmatică a autorităţilor publice şi folosirea unui limbaj comun, clar şi simplu. De 
asemenea, pentru creşterea eficienţei consultării este necesară: 

– o atmosferă de toleranţă pentru opinii; 
– încurajarea exprimării tuturor, ceea ce este mai important decât 

oferirea de informaţii. 
În climatul social actual, această iniţiativă întâmpină multiple dificultăţi ce 

decurg din neîncrederea generală a cetăţenilor în instituţiile statului, de aceea 
administraţia publică trebuie să-şi refacă, în primul rând, propria imagine. 

Cea de-a treia etapă se referă la însăşi implicarea publică. Un prim pas 
constă în a recunoaşte că o implicare publică în adevăratul înţeles al cuvântului nu 
este uşor de obţinut. 

Implicarea presupune participarea fiecărei persoane, în funcţie de cunoş-
tinţele şi abilităţile fiecăruia, la rezolvarea problemelor comunităţii din care face 
parte. Acest lucru se poate realiza prin grupuri consultative cetăţeneşti, partici-
parea cu idei sau implicarea în proiectele de dezvoltare a comunităţii. 

 
Principiul deconcentrării 
Prin deconcentrare administrativă se înţelege redistribuirea de compe-

tenţe administrative şi financiare de ministere şi celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale către propriile structuri de specialitate din 
teritoriu. Deconcentrarea administrativă constă în deplasarea în teritoriu a unei 
părţi importante a activităţii administraţiei publice centrale. Suntem în faţa unei 
forme diminuate a sistemului de centralizare. 

În cazul unui regim centralizat, în teritoriu acţionează numai agenţi ai 
organelor centrale le statului. Aceştia sunt numiţi, revocaţi şi răspund exclusiv în 
faţa acestora. Ei sunt simpli agenţi administrativi, nu au niciun fel de competenţă 
proprie de decizie, având doar două obligaţii: să informeze centrul cu privire la 
situaţia locală şi să execute în teritoriu deciziile centrului. 

În cazul deconcentrării administrative pe baze teritoriale, în teritoriu există 
nu doar simpli agenţi, ci instituţii administrative. Acestea sunt instituţii ale 
administraţiei statului, numite, revocabile şi răspunzătoare în faţa instituţiilor 
administraţiei centrale de stat. Ele sunt înzestrate cu competenţă proprie de 
decizie. Instituţiile administrative deconcentrate rămân instituţii ale statului, 
subordonate ierarhic, chiar dacă au dobândit competenţă proprie. 
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Descentralizarea administrativă pe baza principiului autonomiei locale 
Descentralizarea este acel sistem potrivit căruia administrarea intereselor 

locale, comunale, orăşeneşti sau judeţene se realizează de autorităţi liber alese de 
cetăţenii colectivităţii respective. Având la dispoziţie, conform prevederilor 
constituţionale, mijloace financiare proprii şi beneficiind de putere autonomă de 
decizie, acest sistem răspunde ideii de libertate. 

Dacă centralizarea corespunde imperativelor de unitate, descentralizarea 
administrativă corespunde celor de diversitate. Organizarea administrativă nu s-a 
realizat niciodată, într-o manieră categorică, pe o singură dimensiune. Atât 
centralizarea excesivă, cât şi autonomia absolută sunt de condamnat, eforturile 
îndreptându-se spre a doza corect, spre a realiza un echilibru între cele două 
extreme.  

Descentralizarea administrativă se îmbină cu autonomia locală, în sensul 
că în unităţile administrativ-teritoriale există şi autorităţile administrative locale 
autonome, alese de colectivităţile locale, care satisfac interesele publice locale, 
precum şi autorităţile administraţiei teritoriale de stat, deconcentrate la nivelul 
circumscripţiilor teritoriale, care servesc interesele publice locale şi exercită, prin 
delegare, unele atribuţii statale, şi în sensul că organele administraţiei statului în 
teritoriu satisfac şi interese ale colectivităţilor locale. 

Autonomia locală, privită exclusiv din punct de vedere administrativ, nu 
apare decât ca o ultimă treaptă de dezvoltare a descentralizării administrative; în 
esenţă, aceasta reprezintă transferarea unor competenţe administrative de la nivel 
central către diverse organe sau autorităţi administrative, care funcţionează 
autonom în unităţile administrativ-teritoriale, fiind alese de colectivităţile locale 
respective. 

Autonomia locală este forma modernă de exprimare a principiului 
descentralizării administrative. Aceasta este asociată cu stabilirea unui statut 
distinct al colectivităţilor locale, al autorităţilor acestora, în raport cu administraţia 
de stat şi cu autorităţile care exercită funcţiile acestuia în unităţile administrativ-
teritoriale. 

Esenţa acestui principiu este legată de colectivităţile locale care, în Carta 
europeană a autonomiei locale25 – exerciţiul autonom al puterii locale, sunt 
definite, ţinându-se cont de reglementările naţionale, ca fiind colectivităţi locale 
de bază (comune, districte, departamente), dar şi colectivităţi regionale, în măsura 
în care statele părţi la această convenţie nu recurg la rezervele pe care Carta le 
permite. 

Prin art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, „Exerciţiul autonom al 
puterii locale”, se instituie principiul subsidiarităţii, stipulându-se că „aceste 

                                                            
25 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, a fost 
ratificată prin Legea nr. 199/1997 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331/1997. 
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colectivităţi locale dispun, în cadrul legii, de întreaga competenţă de a lua 
iniţiativa pentru orice chestiune care nu este exclusă din domeniul competenţelor 
lor sau care este atribuită unei alte autorităţi; că exerciţiul puterii publice trebuie, 
de o manieră generală, să revină acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de 
cetăţeni; că puterile, competenţele încredinţate colectivităţilor locale trebuie să fie 
în mod normal depline şi întregi.” 

Deci, subsidiaritatea presupune că accentul, greutatea, în luarea deciziilor 
de interes public trebuie să coboare cât mai spre nivelul de bază, să nu mai 
constituie doar un monopol sau o regulă pentru administraţia de stat. De aceea, 
regula în materie de competenţă pentru satisfacerea interesului public trebuie să o 
constituie autorităţile publice locale autonome la nivelul de bază (comuna şi oraş), 
care sunt cele mai apropiate de nevoile cetăţenilor şi sunt alese de aceştia, iar 
excepţiile trebuie să le reprezinte autorităţile administraţiei publice autonome de 
la nivelul intermediar şi autorităţile administraţiei de stat. 

Principiul subsidiarităţii, aplicat în administraţia publică, nu înseamnă, 
într-un stat unitar, o delegare sau o diminuare de suveranitate, întrucât 
autonomia locală este prevăzută de Constituţie şi de legile statului unitar şi se 
exercită în condiţiile şi în limitele prevăzute de acestea. 

Descentralizarea reprezintă un sistem de organizare administrativă, care 
permite colectivităţilor umane teritoriale să se administreze ele însele, sub 
controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea 
unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare. 

Potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 lit. l) din Legea cadru a descentra-
lizării nr. 195/2006, descentralizarea reprezintă: „transferul de competenţă admi-
nistrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul 
administraţiei publice locale sau către sectorul privat”.  

Descentralizarea administrativă teritorială este legată de recunoaşterea 
colectivităţilor locale şi a dreptului acestora de a se administra. Descentralizarea 
administrativă priveşte rezolvarea unor probleme locale nu numai de autorităţi 
administrative locale, ci şi de sectorul privat. 

Elementele componente ale descentralizării administrative, pe baza 
principiului autonomiei locale, sunt: 

• Existenţa unei colectivităţi locale 
Descentralizarea administrativă pe baza autonomiei locale se face în 

legătură cu existenţa unor colectivităţi sociale locale, constituie în circumscripţii 
administrative care coincid sau diferă de unităţile administrativ-teritoriale ale 
statului. 

Aceste colectivităţi sociale locale, componente ale colectivităţii naţionale, 
au nevoi specifice care îi solidarizează pe membrii lor. 

Nevoile şi interesele locale sunt legate de specificul colectivităţii 
respective şi se disting de nevoile generale ale colectivităţii naţionale. Aşa de 
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exemplu, sunt considerate nevoi rezolvate prin servicii locale: aprovizionarea cu 
apă, căldura, salubritatea, iluminatul public, construcţia şi întreţinerea unor 
drumuri etc. 

Pe de altă parte, statul nu poate să soluţioneze, prin mijloacele de care 
dispune şi în condiţii de operativitate şi eficienţă, ansamblul acestor nevoi şi 
interese. De aceea, statul este cel care stabileşte care dintre probleme vor fi de 
competenţa serviciilor publice statale şi care vor intra în sfera de competenţă a 
autorităţilor locale. De regulă, sfera problemelor locale este stabilită sau delimitată 
prin Constituţie sau prin lege. 

• Recunoaşterea responsabilităţii colectivităţilor locale în gestionarea 
nevoilor specifice 

Pentru existenţa autonomiei locale este necesar ca problemele specifice 
colectivităţilor locale, recunoscute ca atare de lege, să fie rezolvate de aceste 
colectivităţi. Existenţa nevoilor şi intereselor locale presupune şi existenţa unor 
mijloace materiale de realizare a acestora, cum ar fi patrimoniul propriu, un corp 
de funcţionar care să gestioneze treburile publice, o anumită autonomie financiară 
care se bazează pe existenţa unui buget propriu. 

• Colectivitatea locală să dispună de autorităţi administrative proprii, 
autonome faţă de stat 

Autorităţile locale, structuri de conducere administrativă ale colectivită-
ţilor locale, sunt cele care soluţionează problemele specifice.  

Pentru a ne găsi în situaţia descentralizării administrative este necesar ca 
aceste autorităţi locale să fie reprezentantele colectivităţilor locale şi nu reprezen-
tante ale statului plasate în fruntea colectivităţii. Aceasta presupune ca 
autorităţile locale să rezulte din alegeri libere, desfăşurate în circumscripţiile 
colectivităţilor teritoriale. 

Pentru rezolvarea operativă a treburilor locale este necesar ca aceste 
autorităţi să dispună de o competenţă care să le confere autonomia faţă de 
organele administraţiei publice a statului. 

Această autonomie nu înseamnă independenţa autorităţilor administraţiei 
publice locale faţă de autorităţile centrale ale puterii executive. 

• Supravegherea activităţii colectivităţii locale de autorităţile puterii 
executive 

În virtutea dependenţei colectivităţii locale faţă de statul în care sunt 
organizate, autorităţile publice centrale îşi rezervă dreptul de a supraveghea 
activitatea colectivităţilor locale, exercitând asupra acestora un anumit tip de 
control, care poartă numele de tutelă administrativă. 

Acest tip de control priveşte numai legalitatea actelor, nu şi oportunitatea 
acestora. Tutela administrativă are caracter excepţional, în sensul că trebuie 
prevăzute de lege cazurile în care se exercită, fiind deosebită fundamental de 
controlul ierarhic. 
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4.3.1.3. Sarcinile şi funcţiile administraţiei publice 
 
Sarcinile administraţiei publice sunt îndatoriri ce-i revin pentru înfăptuirea 

valorilor politice transpuse în lege, în realitatea sistemului social. 
Aceste îndatoriri sunt faţă de societatea globală pe care trebuie să o 

slujească administraţia publică, satisfăcând trebuinţele de ansamblu ale indivizilor 
care o compun, din punct de vedere al interesului general. 

Interesul general este formulat în cadrul sistemului politic de organele care 
deţin puterea în stat şi de aceea, sarcinile (misiunile) administraţiei publice au o 
pronunţată derivaţie politică, prin aceste sarcini realizându-se politica statului. 

Totodată, trebuie precizat că sarcinile administraţiei publice sunt derivate 
din funcţiile şi politica statului, pentru că administraţia publică este legată de 
organizarea societăţii în stat. 

Pornind de la conţinutul administraţiei publice ca activitate, de natură 
dispozitivă sau prestatoare a activităţilor de organizare a executării şi de executare 
a legii, putem desprinde două categorii de sarcini:  

a) sarcini de conducere şi de organizare;  
b) sarcini de prestaţie. 
a) Sarcini de conducere şi de organizare 
Aceste sarcini care revin administraţiei publice derivă din funcţia 

tradiţională a statului de a reglementa activitatea membrilor societăţii. 
Specificul sarcinilor de conducere şi organizare constă în acţiunile cu 

caracter dispozitiv prin care este organizată executarea şi se execută legile în cele 
mai diferite domenii de activitate socială în care acţionează statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale. 

Bineînţeles că aceste sarcini presupun o serie întreagă de activităţi de 
pregătire a acţiunilor, de informare şi de documentare, de planificare, de decizie şi 
de control. 

b) Sarcini de prestaţie 
 Aceste sarcini organizate şi realizate prin sistemul administraţiei publice 

derivă din funcţia societăţii moderne de a asigura membrilor colectivităţii sociale 
servicii de cele mai diverse feluri. 

Unele sarcini de prestaţie sunt de interes naţional, precum cele de apărare a 
ordinii publice şi a siguranţei statului sau cele de reprezentare diplomatică. 

Alte sarcini de prestaţie sunt de interes local şi privesc satisfacerea unor 
nevoi materiale sau spirituale ale membrilor societăţii, aflaţi la nivelul colectivită-
ţilor locale. Astfel sunt serviciile de producere sau de procurare a unor bunuri sau 
servicii, cele de şcolarizare, de asistenţă socială şi medicală etc. 

Având în vedere cele de mai sus, administraţia publică poate fi definită ca 
o activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legii prin 
activităţi cu caracter dispozitiv şi prestator, activităţi care se realizează, în 



Capitolul 4 

61 
 

61 

principal, prin sistemul organelor administraţiei publice, dar, în subsidiar, şi prin 
alte sisteme de organizare a puterii statului – sistemul puterii legiuitoare şi 
sistemul puterii judecătoreşti – precum şi în cadrul unor organizaţii particulare 
care îndeplinesc activităţi de interes public. 

Referindu-ne la principalele funcţii ale administraţiei publice în cadrul 
sistemului social global, se pot identifica următoarele26: 

– funcţia de mecanism intermediar de execuţie, care are menirea de a 
organiza şi a asigura execuţia – în ultimă instanţă folosind autoritatea sa sau chiar 
constrângerea; 

– funcţia de instrument de conservare a valorilor materiale şi spirituale 
ale societăţii, prin care se asigură continuitatea şi perenitatea societăţii; 

– funcţia de organizare şi coordonare a adaptărilor ce se impun ca 
urmare a transformărilor care se produc inerent în evoluţia diferitelor componente 
ale societăţii, în special în structura economică a acesteia. 

 Administraţia publică are ca obiect realizarea valorilor politice care 
exprimă interesele generale ale societăţii, interese care sunt formulate prin lege. 
Instituţiile sistemului administraţiei publice au misiuni care ţin de conţinutul 
activităţii administrative, activităţi de gestiune şi nu de putere publică. 

Ca activitate statală, administraţia publică este strâns legată de puterea 
executivă a statului, reprezentând o modalitate de realizare a acesteia. 

Statul, ca formă de organizare socială, îşi constituie un sistem de instituţii 
politice care îi permite să comande, să guverneze. În subordinea acestor instituţii 
sunt cele administrative, care realizează deciziile instituţiilor politice. Se poate 
aprecia că aceste instituţii administrative îndeplinesc importante funcţii cu 
caracter politic, legate de existenţa, organizarea şi funcţionarea statului şi a 
colectivităţilor locale, fără de care nu se poate concepe o societate modernă. 

 
4.3.1.4. Activităţile administraţiei publice 
 
Activităţi executive cu caracter de dispoziţie 
Denumirea primei categorii de activităţi, anume cele executive cu caracter 

de dispoziţie, relevă caracterul deosebit al puterii conferite de lege administraţiei 
publice de a organiza executarea legii. 

Pe baza acestor activităţi se organizează executarea legii şi se stabileşte 
conduita pe care trebuie să o urmeze diferitele persoane fizice şi juridice. 

Prin aceste activităţi, persoanelor fizice şi juridice li se impune de admi-
nistraţie un comportament permisiv sau restrictiv, iar în anumite cazuri se poate 
interveni cu sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor legale. 

                                                            
26 I. Alexandru, Drept administrativ, Editura Omnia, Braşov, 1999, p. 41 şi urm. 
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În acest cadru de organizare a executării legii se înscrie şi activitatea de 
poliţie administrativă care cuprinde măsurile de menţinere a ordinii şi liniştii 
publice, şi cele privitoare la securitatea şi salubritatea care trebuie să existe într-o 
societate civilizată. 

Nerespectarea măsurilor de poliţie administrativă necesită aplicarea unor 
sancţiuni contravenţionale sau a unor sancţiuni penale, după cum este vorba de 
săvârşirea unor contravenţii sau a unor infracţiuni. 

Denumirea de activităţi executive cu caracter de dispoziţie exprimă în plan 
funcţional puterea conferită de lege administraţiei publice de a organiza exe-
cutarea legii, iar în plan organizatoric exprimă noţiunea de autoritate publică 
administrativă, autor al actelor administrative, principala modalitate de manifes-
tare a unei voinţe juridice. 

În cadrul procesului decizional de organizare a executării şi de executare a 
legii, deci de aplicare a legii, este necesară o vastă şi complexă activitate de 
documentare, de consultare a altor instituţii. Aceste activităţi constituie adminis-
traţia consultativă şi de documentare. 

La rândul lor, activităţile prin care se dezbat problemele în legătură cu care 
urmează să fie luate anumite decizii constituie administraţia deliberativă. 

 Apoi, sunt activităţile de executare directă a legii, care formează adminis-
traţia activă. 

Activităţi executive cu caracter de prestaţie 
Realizarea valorilor politice exprimate în lege se face de administraţia 

publică şi prin activităţi ce constituie diferite prestaţii de interes general, realizate 
în baza şi în executarea legii, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau 
juridice, inclusiv a diferitelor organe ale statului. 

„Actul prestator, prin care se asigură calitatea vieţii în cadrul colectivi-
tăţilor locale, se realizează prin administraţia publică din domeniul salubrităţii şi 
ocrotirii mediului ambiant, furnizarea de gaze, de curent electric, servicii 
telefonice, radio, televiziune, poştă, transport în comun, construcţii şi închirieri de 
locuinţe, asistenţă medicală, activităţi culturale, educative etc.” 

Instituţiile administraţiei publice au sarcina de a satisface interesele 
cetăţenilor şi colectivităţii, iar realizarea prestaţiilor respective are caracterul unor 
servicii publice pe care administraţia le pune la dispoziţia publicului. Aceste 
prestaţii se înfăptuiesc tot în baza şi în executarea legii şi reprezintă forme 
specifice de executare în concret a legii, de realizare a politicii statului prin 
administraţia publică. 

Administraţia publică poate fi considerată în cazul serviciilor publice, 
atât din punct de vedere formal-organizatoric, dar şi material-funcţional, ca 
o totalitate de servicii menite a satisface multiplele şi variatele interese şi 
nevoi ale fiecărui cetăţean şi ale societăţii în ansamblu. 
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Activităţile executive cu caracter de prestaţie realizate de administraţia 
publică derivă din noile funcţii ale statului în perioada contemporană, pe lângă 
funcţiile tradiţionale de reglementare a activităţii membrilor societăţii şi de 
executare şi respectare a acestor reguli27.  

Activităţile de prestaţie sunt legate de puterea statului, fiind prevăzute în 
lege şi în actele juridice emise pe baza şi în executarea legii, în sarcina 
administraţiei publice. 

Prestaţia ca serviciu public conturează mai bine specificul administraţiei 
publice ca activitate şi ca sistem de instituţii publice cu legături specifice între ele 
şi care au ca sarcină principală, realizarea administraţiei publice ca activitate de 
organizare a executării şi de executare a legii. 

 
4.3.1.5. Sistemul administraţiei publice româneşti 
 
Administraţia publică, din punct de vedere material, se realizează 

printr-o multitudine de forme organizatorice, care alcătuiesc sistemul adminis-
traţiei publice. Acest angrenaj este la rândul său subsistem al sistemului 
organizării sociale a societăţii globale.  

Având rolul de realizare a valorilor politice, prin care se exprimă interesele 
generale ale societăţii, administraţia publică, privită ca activitate, este legată de 
puterea în stat.  

Sistemul administraţiei publice este legat, organizatoric şi funcţional, de 
puterea legiuitoare şi de puterea executivă. 

Puterea executivă este cea care asigură conducerea şi controlul întregului 
sistem al administraţiei publice, pentru realizarea puterii statului. 

Gruparea colectivităţilor sociale, în raport cu care se construieşte sistemul 
administraţiei publice, se face pe criteriul teritorial şi pe cel funcţional, care 
sunt criterii de organizare a societăţii. Colectivităţile sociale în raport cu care se 
construieşte sistemul administraţiei publice alcătuiesc populaţia ţării, element 
definitoriu al statului. 

Sistemul administraţiei publice se construieşte pentru realizarea unor 
activităţi de organizare a executării şi de executare a legii, care se referă la 
întreaga populaţie a ţării şi se aplică pe întreg teritoriul statului şi în unităţile 
teritorial-administrative ale acestuia. 

În temeiul Constituţiei României conducerea generală a administraţiei 
publice este încredinţată guvernului, care alături de Preşedintele României 
alcătuiesc autorităţile puterii executive. 

Alături de funcţia de guvernare, puterea executivă exercită şi funcţia de 
administrare. 

                                                            
27 M. Waline, Droit Administratif, Sirey, Paris, 1963, p. 6. 
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Componentele sistemului administraţiei publice se pot grupa, după 
raportul acestora faţă de stat, în două subsisteme: 

– subsistemul administraţiei publice statale; 
– subsistemul administraţiei publice locale autonome. 
A. Subsistemul administraţiei publice statale se organizează, în raport 

cu teritoriul, pe două paliere: 
a) palierul central; 
b) palierul teritorial. 
a) La palierul central pot fi identificate următoarele componente ale 

sistemului administraţiei publice: 
– administraţia prezidenţială (Preşedintele României – ca şef al execu-

tivului şi instituţia Preşedinţiei); 
– administraţia guvernamentală (alcătuită din guvern – ca unul din cei 

doi şefi ai executivului şi instituţia publică a guvernului); 
– administraţia publică centrală de specialitate; 
– ministere şi alte organe de specialitate organizate în subordinea 

guvernului; 
– organe de specialitate înfiinţate în subordinea ministerelor; 
– autorităţile administrative autonome: 

• cu statut constituţional: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, 
Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ; 

• cu statut legal: Serviciul Român de Informaţii Externe, Banca 
Naţională, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, Comisia 
Naţională de Valori Mobiliare, Consiliul Concurenţei, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului, Consiliul Economic şi Social, Academia Română etc.; 

b) La palierul teritorial al administraţiei publice statale (în unităţile 
administrativ-teritoriale) se constituie, pe baza deconcentrării administrative, 
următoarele componente ale sistemului administraţiei publice: 

– prefectul, înalt funcţionar public, este reprezentantul guvernului pe 
plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
teritoriale, funcţionând împreună cu instituţia prefectului, aceasta din urmă fiind o 
instituţie cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu; 
 

Tipul unităţii administrativ-teritoriale Autoritatea deliberativă Autoritatea executivă 
Comuna 

Consiliul local Primarul 
Oraşul*) 
Judeţul Consiliul judeţean Preşedintele consiliului judeţean 

 

*) În municipiul Bucureşti, autoritatea deliberativă este Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, iar cea executivă este primarul general al municipiului Bucureşti; la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti, autoritatea deliberativă este Consiliul local al sectorului, iar cea executivă 
este primarul sectorului. 
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– serviciile ministeriale exterioare, deconcentrate în judeţe, aflate în 
raporturi de subordonare faţă de ministerele care le-au constituit şi sub coordo-
narea prefectului judeţului.  

B. Subsistemul administraţiei publice locale este alcătuit din autorităţi 
ale colectivităţilor locale, deliberative şi executive: 

Aşa cum precizam la începutul acestei cărţi, sistemul actual al 
administraţiei publice din România şi instituţiile sale caracteristice, autonomia şi 
descentralizarea, nu sunt o noutate în sistemul constituţional românesc, ele au, de 
fapt, o îndelungată tradiţie în viaţa administrativă a societăţii româneşti, cu 
sorginte în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Administrarea intereselor locale şi judeţene, în primele noastre sisteme 
constituţionale, s-a încredinţat judeţului şi comunei rurale şi urbane, care erau 
circumscripţii teritoriale ale statului, învestite cu personalitate juridică. 

Baza acestui sistem de organizare a vieţii locale a fost Regulamentul 
Organic din 1831, care, pentru început, recunoaşte numai oraşelor un drept de 
autonomie „prin sfaturi orăşeneşti alese de locuitorii acestor oraşe”. 

Ideea autonomiei, în fapt, a unei administraţii publice locale autonome, a 
devenit apoi un punct programatic în revendicările Revoluţiei de la 1848 din 
cele două principate, cerându-se „dreptul pentru fiecare judeţ de a-şi alege 
dregătorii săi”. 

Convenţia de la Paris din 1858 a reluat aceste deziderate, iar Statutul lui 
Cuza din 1864 le recunoaşte ca principii de organizare ale statului modern român. 
Drept urmare, Legea pentru comunele urbane şi rurale nr. 394 din 31 martie 1864 
şi Legea nr. 396 din 31 martie 1864 de înfiinţare a Consiliilor judeţene recunosc 
personalitatea juridică a comunelor şi judeţelor şi le dotează, totodată, cu organe 
deliberative şi executive alese, ce reprezentau interesele locale ale colectivităţilor 
respective. 

Constituţia din 1 iulie 1866 proclama că administrarea intereselor 
colectivităţilor locale se realizează prin „instituţiile judeţene şi comunale”, 
reglementate prin legi, care au la „basă decentralisarea administraţiunei mai 
complectă şi independinţa comunală” (art. 106 şi 107), declarându-se principial 
autonomia locală. 

Constituţia din 1923 statuează despre instituţiile judeţene şi comunale, în 
art. 41 şi 108, stabilind că acestea sunt reglementate prin legi ce „vor avea la bază 
descentralizarea administrativă, iar membrii consiliilor judeţene şi consiliilor 
comunale sunt aleşi de cetăţenii români prin vot universal, egal, direct, secret, 
obligatoriu şi cu reprezentarea minorităţilor”, la care se puteau adăuga „prin lege” 
şi „membrii de drept şi membrii cooptaţi”28. 

                                                            
28 I. Muraru, Gh. Iancu, Mona-Lisa Pucheanu, C. Popescu, Constituţiile Române, Texte. Note. 
Prezentare comparativă, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1993. 
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Potrivit prevederilor Constituţiei actuale, la nivelul unităţilor adminis-
trativ-teritoriale există o administraţie teritorială formată din serviciile publice 
deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, 
inclusiv prefectul ca serviciu deconcentrat al guvernului („reprezentant”), care 
constituie o administraţie teritorială a statului, numită şi pe de altă parte, autorităţi 
administrative autonome ale comunelor şi oraşelor, constituind primul nivel al 
administraţiei publice locale şi autorităţi judeţene, cel de-al doilea nivel al 
administraţiei publice locale autonome, autorităţile menţionate reprezentând 
administraţia publică locală aleasă. 

Delimitarea dintre cele două componente ale administraţiei de la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale se realizează prin regimurile diferite care se 
aplică fiecăreia dintre componente. Primei, constituind ansamblul serviciilor 
statului, i se aplică un regim deconcentrat, iar celei de a doua, reprezentată de 
autorităţi alese de colectivităţile locale, un regim descentralizat, autonom. 

Cele două subsisteme ale administraţiei publice nu sunt izolate, ci, dimpo-
trivă, activitatea lor se interferează, fiind chiar într-o relaţie de interdependenţă. 

Art. 120 alin. (1) din Constituţia României, republicată, arată că 
administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 
principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. 
La aceste principii constituţionale, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se adaugă principiile: eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalită-
ţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

De asemenea, important de reţinut în ceea ce priveşte raporturile dintre 
autorităţile administraţiei publice locale, este art. 6 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi anume: „(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din 
comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel 
judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, 
cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul 
judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, 
nu există raporturi de subordonare.” 

Prin urmare, în comune, oraşe şi municipii funcţionează, ca autorităţi ale 
administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală, consiliile locale şi 
primarii. În cazul municipiilor funcţionează aceleaşi autorităţi, ele putându-se 
organiza şi la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora.  

Statutul consiliilor locale şi al primarilor, în ceea ce priveşte autonomia locală, 
este definit de Constituţie şi de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ambele autorităţi fiind 
supuse rolului de autorităţi administrative autonome în rezolvarea treburilor 
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publice din comune şi oraşe. Din acest punct de vedere se impune a se face o 
distincţie între treburile publice din comune şi oraşe şi treburile publice care 
depăşesc sfera locală, intrând în interesul general, asupra căruia pot opera alte 
servicii ale administraţiei publice sau, în virtutea legii, astfel de atribuţii pot fi 
încredinţate autorităţilor administraţiei locale autonome. 

 
ARTICOLUL 122 
Consiliul judeţean 
 (1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean.  

(2) Consiliul judeţean este ales şi funcţionează în condiţiile legii. 
 
ARTICOLUL 123 
Prefectul 
(1) Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul 

Bucureşti. 
(2) Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local şi conduce 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.  

(3) Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică.  
(4) Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi 

consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de 
subordonare.  

(5) Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un 
act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care 
consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept. 

 
4.3.2. Actele administrative 
 
4.3.2.1. Trăsăturile caracteristice ale actelor administrative 
 
Actul administrativ face parte din categoria formelor concrete de realizare 

a administraţiei publice producătoare de efecte juridice. Când spunem că o formă 
concretă de activitate dă naştere la efecte juridice, înţelegem că aceasta dă naştere, 
modifică sau stinge raporturi juridice, mai concret, dă naştere la drepturi şi 
obligaţii pentru subiectele raporturilor juridice. 

A doua categorie o reprezintă formele de activitate ale administraţiei publice 
care nu produc prin ele însele efecte juridice, în care se cuprind operaţiunile 
tehnico administrative precum şi actele exclusiv politice ale acesteia29. 
                                                            
29 Vezi I. Iovănaş, Drept administrativ, Editura Servo-Sat, Arad, 1997, p. 9 şi urm. 
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Actul administrativ este un act juridic unilateral, care emană de la o 
autoritate a administraţiei publice, în temeiul puterii de stat, pe baza şi în vederea 
executării legii. 

– Prima trăsătură caracteristică este aceea că actele administrative 
sunt acte juridice. 

Această caracterizare distinge actul administrativ de operaţiunile tehnico-
administrative. 

Actul administrativ reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă 
juridică făcută în scopul naşterii, modificării sau stingerii raporturilor 
juridice, a cărei realizare este garantată prin forţa de constrângere a statului. 

Din cele de mai sus rezultă că nu orice manifestare de voinţă este un act 
juridic, simpla exprimare a unei opinii din partea unei instituţii publice 
administrative nefiind un act administrativ. 

Printr-un act administrativ iau naştere drepturi şi se stabilesc noi obligaţii 
sau se sting unele vechi. De asemenea, pot fi refuzate pretenţii juridice, pe care le 
formulează persoanele fizice sau juridice în faţa autorităţilor administraţiei 
publice. Refuzul nejustificat de a rezolva o pretenţie privitoare la un drept 
recunoscut de lege, sau tăcerea structurilor administrative publice la formularea 
unor astfel de pretenţii juridice au valoare de acte administrative. 

–  Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă juridică. 
Actul administrativ este unilateral nu pentru faptul că ar fi opera unei 

singure persoane – la emiterea/adoptarea30 sa putând participa mai multe persoane 
– ci pentru că el degajă o singură voinţă care provine de la o autoritate a 
administraţiei publice. 

Pe baza acestei caracteristici actele administrative se deosebesc de alte acte 
juridice pe care le emit sau în care sunt părţi autorităţile administraţiei publice. 

– Voinţa juridică unilaterală este supusă unui regim juridic specific. 
Manifestarea unilaterală de voinţă pe care o cuprinde un act administrativ 

este supusă unui regim juridic specific, numit regim administrativ. Regimul 
juridic administrativ cuprinde o serie de reguli de formă şi de fond care reglemen-
tează emiterea/adoptarea actelor administrative, condiţiile lor de valabilitate, 
controlul legalităţii lor etc. 

 
4.3.2.2. Comparaţie între actul administrativ şi alte acte juridice 
 
A. Actul administrativ şi legea 
Deşi sunt acte juridice unilaterale, întemeiate pe puterea publică, forţa 

juridică a legii este deosebită de aceea a actelor administrative şi la fel regimul 
                                                            
30 Emiterea este termenul utilizat în situaţia în care autoritatea emitentă este unipersonală, cazul 
primarilor şi al preşedinţilor consiliilor judeţene, ca autorităţi executive, iar adoptarea este 
termenul utilizat în situaţia în care autoritatea emitentă este colegială, cazul consiliilor 
locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor judeţene, ca autorităţi deliberative. 
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juridic al celor două categorii de acte juridice. Autoritatea legii se întemeiază pe 
suveranitatea statului, pe când autoritatea actului administrativ derivă din lege. 

Emiterea/adoptarea şi aplicarea actelor administrative se întemeiază pe 
organizarea executării legii şi de aceea actul administrativ se subordonează 
întotdeauna dispoziţiilor legii, aspect ce justifică şi diferitele forme de control la 
care sunt supuse actele administrative pentru asigurarea legalităţii lor. 

B. Actul administrativ şi hotărârea judecătorească 
Deşi ambele acte sunt acte juridice unilaterale, întemeiate pe lege, din 

punct de vedere formal hotărârea judecătorească este actul juridic prin care se 
realizează puterea judecătorească, iar actul administrativ este cel prin care se 
realizează intervenţia puterii executive în organizarea executării legii. 

Deosebirea dintre cele două categorii de acte nu este însă numai formală, 
ci şi de natură şi de regim juridic aplicabil. 

Astfel, actul administrativ este acela prin care este organizată executarea 
legii, pe când hotărârea judecătorească intervine pentru a sancţiona încălcarea 
legii, soluţionând un litigiu intervenit între părţi. 

C. Actul administrativ şi contractul 
Deosebirea principală dintre cele două categorii de acte este aceea că actul 

administrativ reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală, pe când contractul 
reprezintă un acord de voinţă intervenit în scopul producerii unor efecte juridice, 
respectiv producerii sau stingerii de drepturi şi obligaţii. 

O altă deosebire este pe tărâmul regimului juridic. În timp ce la actul 
administrativ vorbim de un regim de drept public, cu referire specială la regimul 
de drept administrativ, ca formă a regimului de drept public, la contract vorbim de 
un regim de drept privat, de drept comun. 

Totodată, există deosebiri şi între actul administrativ şi contractul 
administrativ, care este un contract special pe care îl pot încheia organe ale 
administraţiei publice. 

 
4.3.2.3. Categorii de acte administrative 
 
Actele administrative pot fi grupate în mai multe categorii în funcţie de o 

seamă de particularităţi şi de criterii pe care le vom prezenta în continuare: 
A. După întinderea efectelor pe care le produc 
Pornind de la acest criteriu putem distinge categoria actelor normative şi 

cea a actelor individuale. 
Actele normative conţin reguli generale, impersonale, care se aplică într-un 

număr nedeterminat de cazuri şi la un număr nedeterminat de subiecţi (persoane). 
Actele individuale sunt acelea care creează drepturi şi obligaţii în 

beneficiul sau în sarcina uneia sau mai multor persoane determinate. 
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În funcţie de conţinutul lor, se pot distinge următoarele categorii de acte 
individuale: 

a) acte prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinate pentru 
subiecţii cărora i se adresează. Exemplul clasic este oferit de autorizaţia de 
construire, care conferă un drept bine determinat unei persoane; 

b) acte prin care se conferă un statut personal beneficiarilor. Aşa este 
cazul diplomei universitare care atribuie beneficiarului un complex de drepturi şi 
obligaţii şi nu un drept sau o obligaţie determinată; 

c) acte administrative de sancţionare. Prin aceste acte se instituie 
constrângerea de stat sub forma sancţiunii şi presupun o constatare a situaţiei de 
fapt şi o apreciere asupra vinovăţiei contravenientului, consemnată, de regulă, 
într-un înscris; 

d) acte administrative jurisdicţionale. Acestea sunt acte individuale, de 
speţă şi sunt emise de organe ale administraţiei publice, care au competenţa, 
special atribuită, de a soluţiona anumite litigii juridice. 

Procedura folosită pentru emiterea acestor acte este deosebită de aceea a 
actelor administrative obişnuite, ea presupunând participarea părţilor şi manifes-
tarea principiului contradictorialităţii în dezbaterea care precede emiterea 
actelor administrative jurisdicţionale. 

B. După autoritatea publică de la care emană 
Actele administrative pot fi clasificate şi după autorul actului, după cum 

urmează: 
– decrete emise de Preşedintele României; 
– hotărâri şi ordonanţe adoptate de guvern; 
– instrucţiuni şi ordine emise de miniştri sau conducătorii altor organe ale 

administraţiei publice centrale de specialitate; 
– hotărâri ale consiliilor judeţene, ale consiliilor locale ale municipiilor, 

ale oraşelor şi comunelor; 
– ordine ale prefecţilor; 
– dispoziţii ale primarilor şi ale preşedinţilor consiliilor judeţene. 
C. După numărul autorităţilor care participă la emiterea/adoptarea 

actului administrativ 
După acest criteriu actele administrative pot fi: 
– acte administrative emise/adoptate de o singură autoritate; 
– acte administrative la a căror emitere/adoptare participă mai multe 

autorităţi administrative. 
Majoritatea actelor administrative fac parte din prima categorie. 
În dreptul administrativ românesc se întâlnesc şi cazuri în care actele 

administrative iau naştere prin contopirea a două sau mai multe manifestări de 
voinţă, care provin de la organe diferite. Este cazul concursului de competenţe în 
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formă directă (spre exemplu, în situaţia actului administrativ emis de mai mulţi 
miniştri). 

Faptul că actele complexe cuprind mai multe manifestări de voinţă are 
două consecinţe practice: 

– un act nu poate fi revocat sau anulat decât printr-un act simetric, care să 
cuprindă manifestările de voinţă ale tuturor organelor care au elaborat în comun 
actul anterior, ori printr-un act superior tuturor emitenţilor; 

– acţiunea în justiţie trebuie îndreptată împotriva tuturor organelor 
participante le emiterea actului. 

 
4.3.2.4. Emiterea/adoptarea şi efectele actelor administrative 
 
Emiterea/adoptarea actelor administrative reprezintă rezultatul exercitării 

competenţei cu care sunt înzestrate autorităţile administrative. 
Competenţa administrativă este formată din ansamblul atribuţiilor ce 

revin unei autorităţi, compartiment funcţional sau persoane (funcţionari) şi limi-
tele exerciţiului lor. Ca element component al competenţei, atribuţia constă din 
prerogativele ce revin unei autorităţi, compartiment funcţional sau funcţionar 
public, în temeiul unui act normativ. 

Pentru a se stabili legalitatea unui act administrativ, se analizează: 
– competenţa materială, înţeleasă din punct de vedere al conţinutului 

gradului de întindere a atribuţiilor, sau sfera de cuprindere a lor; 
– competenţa teritorială, ce desemnează cadrul teritorial în care se 

exercită atribuţiile de o autoritate publică administrativă. Spre exemplu, utilizarea 
competenţei teritoriale drept criteriu de clasificare permite distincţia între 
autorităţile centrale ale administraţiei publice (cu o competenţă teritorială extinsă la 
întreg teritoriul naţional) şi autorităţile locale (competente a-şi exercita atribuţiile la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale – comună, oraş, municipiu, judeţ); 

– competenţa personală, care evocă ansamblul atribuţiilor ce revin unei 
persoane care ocupă o anumită funcţie. În acest sens, o anumită competenţă revine 
primarului şi o alta preşedintelui consiliului judeţean. 

Actul administrativ va trebui să fie întotdeauna conform cu conţinutul legii 
şi al celorlalte acte normative pe care le pune în aplicare. Această condiţie ţine 
cont de aplicarea principiului supremaţiei legii în dreptul românesc. Cu alte 
cuvinte, actul administrativ intervenind în cadrul şi în vederea realizării 
activităţii executive, trebuie să fie conform cu legea pe care o pune în aplicare şi 
cu toate celelalte acte normative date în baza şi în executarea legii. 

Conformitatea actului de drept administrativ cu conţinutul legii şi a 
celorlalte acte normative este o condiţie de fond a acestuia.  
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Condiţii de formă şi de procedură în emiterea actului administrativ 
Condiţia privind forma scrisă a actului administrativ este rezultatul 

prezumţiei de oficialitate a acestuia. Astfel, un act administrativ, pentru a fi 
considerat legal, trebuie să provină de la o instituţie oficială, învestită cu anumite 
atribuţii. Cât priveşte forma scrisă, aceasta trebuie să existe întotdeauna pentru 
actele normative, deoarece acestea sunt supuse obligaţiei de publicare.  

Procedura de elaborare, adoptare şi punere în executare a actelor 
administrative (de drept administrativ), presupune un număr de operaţiuni 
succesive care concură la emiterea unui act valabil. Aceste operaţiuni sunt 
considerate condiţii anterioare, concomitente sau ulterioare emiterii actului 
administrativ. 

Dintre condiţiile anterioare emiterii actului administrativ amintim:  
– avizarea;  
– obţinerea acordului unui alte entităţi publice;  
– întocmirea unor studii;  
– propuneri; 
– rapoarte. 
Condiţiile procedurale concomitente emiterii actului sunt: cvorumul şi 

majoritatea necesară pentru adoptarea actului.  
Cvorumul desemnează numărul membrilor unui organism colegial necesar 

a fi prezenţi pentru ca el să poată lucra valabil, pe când majoritatea necesară 
evocă numărul de voturi exprimate în favoarea adoptării unui anumit act. 

Condiţiile posterioare emiterii actului au în vedere: 
– aprobările din partea organismelor ierarhic superioare; 
– publicarea (actelor normative); 
– comunicarea (actelor individuale).  
O condiţie distinctă a valabilităţii actelor administrative este oportu-

nitatea acestora. Ea se distinge de condiţia legalităţii, deşi unele sisteme de drept 
consideră oportunitatea ca o condiţie de legalitate. 

Oportunitatea actelor administrative reprezintă aptitudinea autorităţilor 
administrative de a emite acte administrative, ţinând cont de raportul optim dintre 
resurse şi beneficii, de a evalua condiţiile de timp şi spaţiu în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, astfel încât actele emise să corespundă pe deplin unor nevoi 
concrete, realiste. Astfel, administraţia trebuie să fie suficient de flexibilă pentru 
a-şi putea adapta metodele de intervenţie la viaţa socială şi condiţiile specifice.  

Între oportunitate şi legalitate există o relaţie de interdependenţă, în 
sensul că un act ilegal nu poate fi oportun, pe când un act legal poate să fie 
neoportun, deoarece el nu mai corespunde împrejurărilor avute în vedere în 
momentul emiterii lui. 
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4.3.2.5. Suspendarea, abrogarea şi desfiinţarea actelor administrative 
 
Suspendarea este o operaţiune care conduce la încetarea temporară a 

efectelor unui act administrativ, atunci când există dubii cu privire la legalitatea 
sau oportunitatea sa.  

Suspendarea actelor administrative normative şi individuale poate fi 
dispusă fie de organismul emitent, fie de cel ierarhic superior sau de instanţa de 
judecată învestită, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 
544/2004, pentru a se pronunţa asupra legalităţii unui act administrativ.  

Abrogarea este operaţiunea prin care entitatea administrativă emitentă sau 
cea ierarhic superioară scoate din vigoare un act administrativ, printr-o manifestare 
de voinţă contrară aceleia conţinută de actul iniţial. 

Anularea este operaţiunea de desfiinţare a unui act administrativ, atunci 
când acesta este ilegal. Anularea actului administrativ poate fi dispusă atât de 
instanţele de judecată, cât şi de organul ierarhic superior. 

 
4.3.3. Categorii de resurse umane în cadrul sistemului  

administraţiei publice 
 
Din perspectivă managerială, administraţia publică reprezintă un sistem de 

organizaţii, între care se stabilesc o multitudine de relaţii de subordonare, 
colaborare, participare, prestări servicii etc., într-o veritabilă reţea care asigură atât 
cadrul necesar aplicării legii, cât şi aplicarea concretă a acesteia, sistem ce asigură 
continuitatea şi permanenţa guvernării. Având în vedere amploarea, varietatea 
acestei reţele de organizaţii ale administraţiei publice şi complexitatea activităţilor 
pe care acestea trebuie să le îndeplinească, precum şi faptul că administraţia publică 
nu este altceva decât activitatea unor oameni care realizează această activitate în 
raport cu alţi oameni, managementul resurselor umane din administraţia publică 
dobândeşte valenţe aparte. Se poate lesne constata faptul că performanţa adminis-
traţiei publice nu se poate atinge dacă nu există oameni capabili, competenţi, activi, 
bine pregătiţi şi care înţeleg dimensiunea binelui public.  

 Se poate spune, deci, că eficacitatea şi eficienţa organizaţiilor adminis-
traţiei publice, în realizarea sarcinilor care le revin, depind în mare măsură de 
calitatea umană şi capacitatea profesională a celor care activează în cadrul 
acestora. Cu alte cuvinte, valoarea şi potenţialul acestor organizaţii sunt legate în 
mod semnificativ, uneori chiar decisiv, de calitatea oamenilor care le alcătuiesc. 

Pentru realizarea corpului de profesionişti în măsură să satisfacă exigenţele 
unei administraţii publice performante, apare astfel ca obligatorie condiţia unei 
atente şi corecte recrutări şi selecţii. Miza acestui proces de evaluare pare a avea o 
importanţă excepţională şi transcende realitatea imediată – satisfacerea interesului 
public printr-un serviciu public de calitate. Fără a detalia, ne permitem doar să 
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subliniem două posibile premise explicative: a) locul central şi cvasipermanent pe 
care îl ocupă în existenţa individului uman interacţiunea cetăţean-administraţie 
publică; b) adevărul potrivit căruia calitatea funcţionarilor publici şi a adminis-
traţiei exprimă deopotrivă atât proba obiectivă a valabilităţii unui sistem politic la 
un moment istoric dat, cât şi măsura potenţialului de dezvoltare viitoare a unei 
colectivităţi umane (locale, naţionale etc.). Astfel, se poate conchide că de 
calitatea umană a funcţionarilor, de pregătirea profesională şi de voinţa lor de a-şi 
îndeplini atribuţiile depinde ordinea socială şi chiar bunăstarea generală. 

Trebuie subliniat faptul că în administraţia publică îşi desfăşoară 
activitatea nu doar funcţionari publici, ci şi personal contractual şi „funcţionari 
politici”. Schematic, o taxonomie a personalului din administraţia publică arată 
astfel: 

A) Funcţionari publici: 
– înalţi funcţionari publici; 
– manageri publici; 
– funcţionari publici de conducere; 
– funcţionari publici de execuţie; 
B) Personal contractual; 
C) „Funcţionari politici”. 
 
4.3.3.1. Funcţionarii publici 
 
Funcţionarul public este persoana numită într-o funcţie publică, văzută ca 

ansamblul de atribuţii şi responsabilităţi stabilite în vederea realizării preroga-
tivelor de putere publică de sistemul administraţiei publice31. 

„Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor 
stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării 
competenţelor sale”32. 

În România, există în jur de 120.000 de funcţii publice, număr destul de 
mare dacă avem în vedere că funcţiile publice vizează doar prerogativele de 
putere publică şi nu orice tip de activitate din cadrul organizaţiilor administraţiei 
publice. Puterea publică este văzută ca ansamblul de prerogative atribuite 
                                                            
31 Această categorie de resurse umane este reglementată în România de: 
– Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 
actualizată; 
– Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici; 
– Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
– Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiei publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei. 
32 Legea nr. 188/1999. 
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administraţiei publice pentru a promova interesul general ori de câte ori vine în 
contradicţie cu interesul particular (J. Rivero). Puterea publică poate fi definită şi 
ca un concept complex prin care se definesc mai multe caracteristici: voinţa de a 
conduce a unui grup şi autoritatea cu care acesta este învestit, prin lege, sau alte 
condiţii; competenţa, adică aptitudinea de a lua decizii juste pentru întreaga 
comunitate; existenţa coeziunii şi absenţa constrângerii (A. Hauriou)33. 

Puterea politică este caracterizată ca o putere globală exercitată în cadrul 
colectivităţii, în scopul de a o organiza, de a o menţine şi apăra. Justificarea unei 
astfel de puteri este aceea de a asigura un climat de pace socială şi ordine într-o 
comunitate umană, fiind necesar ca interesele şi voinţa fiecărui individ să se 
„topească” într-o voinţă generală unică, exprimată şi impusă la nevoie prin forţa 
fiecărui individ de autorităţi publice desemnate în mod legitim34. 

În acest context, procesele de reformă a funcţiei publice trebuie să vizeze 
reducerea numărului de funcţii publice în acord cu atributele de putere publică. În 
acest moment, ca urmare a valurilor de transformări a unor funcţii, în administraţia 
publică românească, există o multitudine de ocupanţi ale căror activităţi sunt 
specifice personalului contractual, fără a îngloba atribute de putere publică. 

În funcţie de complexitatea sarcinilor de realizat, nivelul studiilor, 
experienţei, există mai multe categorii de ocupanţi ai funcţiilor publice. 

Trăsăturile fundamentale care caracterizează funcţiile publice: 
a) sunt create pentru realizarea puterilor publice, a atribuţiilor stabilite 

prin lege instituţiile publice administrative; 
b) au caracter permanent, în sensul de funcţionare continuă în scopul 

satisfacerii unui interes general, în mod continuu şi neintermitent, cât timp există 
competenţa pe care funcţia publică o realizează; 

c) sunt create prin lege sau prin acte emise în baza legii, prin act de 
putere, deci unilateral şi nu contractual. În acelaşi timp, funcţiile publice pot fi 
modificate sau poate fi schimbat conţinutul lor, în mod unilateral, prin lege sau act 
subsecvent, fără acordul celor care le exercită; 

d) sunt organizate pentru a satisface interesele generale, publice, şi nu 
interesele personale; 

e) au un anumit grad de specializare, o competenţă determinată de lege, 
în cadrul căreia urmăresc satisfacerea unui anumit interes general. 

 
Statutul funcţionarilor publici 
Funcţionarul public este numit de instituţia publică sau autoritatea 

competentă, potrivit legii şi învestită în mod legal cu atribuţiile unei funcţii 

                                                            
33 A. Parlagi, Dicţionar de administraţie publică, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 190, 
Armenia Androniceanu, Management public, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 58. 
34 C. Ionescu, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Economică, Bucureşti, 2002, p. 207. 
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publice, cu o activitate ce are ca scop asigurarea funcţionării continue a unui 
serviciu public. 

Pentru respectarea principiului legalităţii administraţiei publice nu este 
suficient ca atribuţiile şi responsabilităţile care formează diferitele funcţii publice 
în cadrul structurilor administraţiei publice să aibă caracter legal, ci mai este 
necesar să fie deţinute în mod legal de cei care le exercită, deci aceştia să fie 
abilitaţi, învestiţi legal. 

Funcţionarii publici sunt învestiţi în funcţie printr-un act administrativ de 
numire, unilateral. 

Funcţionarul public este învestit cu atribuţiile care îi alcătuiesc compe-
tenţa, nu de cel care l-a numit, ci de lege, aceasta organizând funcţia în vederea 
satisfacerii unui interes general. Legea organizează funcţia cu atribuţiile stabilite 
pentru aceasta şi oricare persoană, care întruneşte condiţiile legii, poate aspira la 
accesul şi exercitarea funcţiei respective. 

Funcţiile publice sunt exercitate de persoane fizice care îşi fac din această 
exercitare o carieră. 

Prin numirea în funcţia publică, funcţionarul este învestit cu un statut 
legal în care sunt prevăzute drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile 
acestuia. Situaţia juridică a funcţionarului public este aşadar statutară. 

Fiecare funcţionar public are un drept personal la promovarea în funcţie, la 
inamovibilitate sau stabilitate, la salariu etc. 

Fiind atribuite în interes general, aceste drepturi pot fi amplificate, 
dimensionate sau suprimate prin lege, în scopul creşterii eficacităţii serviciului 
public. 

Drepturile şi obligaţiile generale ale funcţionarilor publici fac obiectul 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată35, 
modificată şi completată. 

 
Condiţiile de acces pentru ocuparea funcţiilor publice. Numirea şi 

avansarea 
Potrivit dispoziţiilor art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, poate 

ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe: 
 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
 d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care 

candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

                                                            
35 Legea nr. 188/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365, din 29 mai 2007 şi 
apoi a fost modificată şi completată. 
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 f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia 
publică; 

 g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani; 

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege. 
Pentru ocuparea unei funcţii publice, prin lege, se pot prevedea şi alte 

cerinţe speciale, precum cele referitoare la vârstă, aptitudini ori efectuarea unui 
stagiu de specialitate. 

Potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, la intrarea în 
corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în 
termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă. 
Jurământul are următoarea formulă: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile 
ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care 
am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită 
profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”  Formula religioasă de 
încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. 

Depunerea jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în scris. 
Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului 
administrativ de numire în funcţia publică. Obligaţia de organizare a depunerii 
jurământului aparţine persoanei care are competenţa legală de numire. 

Totodată, funcţionarii publici, la numirea într-o funcţie publică, precum şi 
la încetarea raportului de serviciu sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice o declaraţie de avere. Declaraţia 
de avere se actualizează anual potrivit legii (a se vedea art. 47 alin. (2) din Legea 
nr. 188/1999). Această declaraţie se dă pe propria răspundere şi cuprinde referiri 
la bunurile soţului/soţiei sau copiilor minori. 

Intrarea în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs, în limita 
funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a 
funcţiilor publice. 

Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului se 
stabilesc potrivit legii. 

Concursul are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, 
meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la 
funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale. 
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Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte 
de data desfăşurării concursului. În mod excepţional, termenul de 30 de zile poate 
fi redus, în condiţiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocupării 
funcţiilor publice de execuţie temporar vacante (art. 57 alin. (1)-(4) din Legea nr. 
188/1999). 

Modul de organizare şi funcţionare a concursului se stabileşte prin 
hotărâre a guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs se face 
prin actul administrativ emis de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice 
din administraţia publică centrală şi locală (art. 62 alin. (3) din Legea nr. 
188/1999) şi reprezintă de fapt numirea într-un post corespunzător unei funcţii 
publice dintre cele cu care sunt prevăzute serviciile publice. 

La debutul în profesie, absolvenţii instituţiilor de învăţământ vor fi numiţi 
în funcţii publice vacante după promovarea concursului, iniţial pentru o perioadă 
de stagiu de 12 luni pentru funcţionarii din clasa I (cei cu studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă), de opt luni pentru cei din clasa a II-a (cei 
cu studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă), şi şase luni pentru cei 
din clasa a III-a (cei cu studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat) – a se vedea dispoziţiile art. 9 şi art. 60 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. 

Odată cu numirea în funcţie se constituie un dosar profesional al 
funcţionarului public, dosar care va cuprinde toate actele ce privesc situaţia sa 
profesională şi disciplinară, înregistrate şi numerotate cronologic36. Conform 
dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 dosarul profesional pentru 
fiecare funcţionar public se întocmeşte în scopul asigurării gestionării eficiente a 
resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public. 

În acest dosar este interzis să se facă referire la opiniile politice, sindicale, 
religioase sau de orice altă natură. 

Funcţionarul are dreptul să cunoască dosarul său profesional şi să i se 
elibereze la cerere, copii din acesta. Instituţia respectivă are obligaţia să permită 
funcţionarului să-şi exercite dreptul la cunoaşterea dosarului personal. 

Conform dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, calitatea de 
funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care 
a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. 

                                                            
36 A se vedea dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 
funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341, din 19 aprilie 2004. 
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Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte 
activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care 

funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata 
numirii sale; 

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu 
scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau 
ca persoană fizică autorizată; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
Prin urmare, funcţionarii publici au obligaţia de a se abţine de la efectuarea 

oricăror activităţi cu scop lucrativ care contravin demnităţii, prestigiului şi 
normelor de comportare ce decurg din poziţia lor oficială. 

Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici sunt apreciaţi (notaţi) 
anual de şefii ierarhici cu privire la activitatea şi comportarea în timpul 
serviciului. 

Notarea profesională constă în aprecierea funcţionarului ca: „foarte bine”, 
„bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. 

Este obligatoriu ca notarea să fie motivată temeinic, să fie exactă şi 
obiectivă. 

Notarea făcută superficial, în mod nesincer sau cu rea-credinţă constituie 
abatere de serviciu şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

În situaţia în care are loc restrângerea numărului de posturi la o autoritate 
sau la o instituţie publică, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va avea în 
vedere rezultatele obţinute de funcţionarii publici la evaluarea anuală a activităţii. 

Tot pe baza activităţii apreciate în modul amintit, funcţionarii pot fi 
avansaţi în funcţii, trepte, clase, grade şi categorii. 

 
Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 
Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, pentru crearea 

şi dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici s-a înfiinţat, în 
subordinea guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un preşedinte, 
cu rang de secretar de stat, numit de către prim-ministrul. Această agenţie este 
finanţată de la bugetul de stat şi are atribuţiile prevăzute în art. 22 din lege, dintre 
care menţionăm: 

– elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei 
publice şi al funcţionarilor publici; 

– elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia 
publică şi funcţionarii publici; 
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– monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind 
funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

– elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de 
salarizare pentru funcţionarii publici; 

– colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul 
său de activitate. 

Agenţia ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici pe baza 
datelor personale ale funcţionarilor publici transmise de autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice centrale şi locale. 

În prima lună a fiecărui an, autorităţile şi instituţiile publice vor transmite 
modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici. 

În baza dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 188/1999, gestiunea curentă a 
resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul 
fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de un compartiment specializat, care 
colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 
 Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici 
Drepturile funcţionarilor publici 
Funcţionarii publici din sistemul administraţiei publice au, potrivit legii, în 

calitate de personal al autorităţii sau instituţiei publice respective, o serie de 
drepturi cu caracter economic şi social privitoare la salariu, concediu, asistenţă 
socială şi pensie etc., drepturi care se studiază pe larg la disciplina dreptul muncii. 

Funcţionarii publici au însă unele drepturi strâns legate de funcţia lor, 
mai ales de profesia din care face parte funcţia lor. 

Dintre aceste din urmă drepturi amintim în primul rând, dreptul de a i se 
asigura funcţionarului public legal învestit exercitarea funcţiei sale. 

Corelativ dreptului amintit îi corespund două obligaţii, una din partea 
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, de a lua toate măsurile pentru a 
asigura exercitarea dreptului la funcţie al funcţionarului respectiv, şi a doua din 
partea celorlalte persoane, din afara sistemului organelor administraţiei publice, 
de a da ascultare şi de a duce la îndeplinire sarcinile pe care le trasează 
funcţionarii publici. 

Cu privire la această din urmă obligaţie, amintim pe aceea a contribua-
bililor de a plăti impozitele. 

Referitor la obligaţia autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a 
asigura dreptul funcţionarului public la exercitarea funcţiei, amintim mijloacele de 
convingere şi de constrângere pe care trebuie să le adopte faţă de cei care nu dau 
ascultare funcţionarului public în vederea exercitării funcţiei sale. 

În acest scop este instituit şi dreptul la protecţia legii în exercitarea 
funcţiei publice sau în legătură cu aceasta, autoritatea sau instituţia publică fiind 
obligată să asigure protecţie funcţionarilor publici împotriva ameninţărilor, 
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violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime (art. 41 din Legea nr. 
188/1999).  

Totodată, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice trebuie să pro-
pună sau să adopte acele norme prin care să asigure salariul corespunzător şi alte 
drepturi pentru a crea funcţionarului public un trai decent. 

Un alt drept este acela de a se asigura ocuparea funcţiilor publice doar 
de persoanele care au o anumită calificare profesională. 

Prin lege este prevăzută condiţia studiilor superioare juridice sau adminis-
trative pentru secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. 

În acest context subliniem existenţa facultăţilor de administraţie publică 
pentru pregătirea celor care vor ocupa funcţii de execuţie sau de conducere în 
administraţia publică. 

Un alt drept este cel al asigurării continuităţii sau stabilităţii în funcţie 
pentru funcţionarii publici din sistemul administraţiei publice (art. 3 lit. f) din 
Legea nr. 188/1999). 

Consacrarea unui astfel de drept garantează posibilitatea funcţionarilor de 
a nu fi înlăturaţi din funcţie cu ocazia schimbărilor politice, precum şi 
posibilitatea de a-şi exercita dreptul la carieră. 

Această posibilitate nu este însă absolută, pentru că trecerea în altă funcţie 
poate fi determinată de promovare, de necesitatea rotirii pentru prevenirea rutinei 
administrative sau de delegare, detaşare sau alte cazuri de modificare a raportului 
de funcţie datorită unor necesităţi ale serviciului public. 

Un alt drept este cel privind posibilitatea ce li se acordă funcţionarilor 
publici de a se plânge autorităţilor şi instituţiilor competente, respectiv 
instanţelor de contencios administrativ, atunci când faţă de ei se iau măsuri 
abuzive legate de comportamentul disciplinar (art. 80 din Legea nr. 188/1999). 

Dreptul la opinie al funcţionarului public este garantat, şi în acest context 
se menţionează că este interzisă orice discriminare între funcţionari pe criterii 
politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materială, origine socială sau de 
orice altă asemenea natură (art. 27 din Legea nr. 188/1999).  

Există totuşi o interdicţie, anume aceea care prevede că funcţionarii 
publici, în cadrul serviciului, trebuie să dea dovadă de rezervă în manifestarea 
opiniilor politice care ar putea influenţa imparţialitatea lor în exercitarea 
atribuţiilor ce le revin. 

Un alt drept este acela al cumulului de funcţii în anumite condiţii 
prevăzute de lege. 

Dintre drepturile comune cu cele ale salariaţilor amintim pe cel de 
asociere sindicală, prevăzut în art. 29 din Legea nr. 188/1999 şi în Legea nr. 
54/2003 cu privire la sindicate. În legătură cu dreptul de mai sus este şi dreptul la 
grevă. 
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De asemenea, un alt drept este cel referitor la restituirea cheltuielilor de 
transport şi cazare, precum şi la indemnizaţia pentru cheltuielile de întreţinere 
(diurna) pentru deplasările efectuate în timpul serviciului. 

Un alt drept este cel privind alocaţia de stat pentru copii, sau dreptul la 
reducerea tarifelor pentru transportul în comun, în condiţiile stabilite prin hotărâre 
de guvern. 

Mai menţionăm dreptul la uniformă gratuită pentru instituţiile unde se 
impune acest lucru, dreptul la concediu anual de odihnă, la cel medical şi la alte 
concedii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 188/1999, funcţionarii publici 
beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, 
potrivit legii. 

Funcţionarii publici au dreptul la asistenţă medicală, proteze şi 
medicamente, în condiţiile legii. 

Obligaţiile funcţionarilor publici 
Funcţionarii publici au unele obligaţii comune cu ale salariaţilor încadraţi 

pe bază de contract individual de muncă, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor 
de serviciu, respectarea disciplinei muncii, ridicarea nivelului de cunoştinţe etc. 

Potrivit dispoziţiilor art. 43 din Legea nr. 188/1999, funcţionarii publici au 
obligaţia să îşi îndeplinească în mod imparţial, cu profesionalism şi în 
conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care 
ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului 
funcţionarilor publici. 

Totodată, au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi 
civică prevăzute de lege. 

Această obligaţie presupune şi pe aceea de a nu avea îndeletniciri în 
afara serviciului care să fie contrare funcţiei pe care o îndeplinesc. 

Cea mai importantă obligaţie este cea de subordonare a funcţionarilor 
ierarhic inferiori faţă de funcţionarii ierarhic superiori. 

În exercitarea atribuţiilor funcţiei de conducere, funcţionarii ierarhic 
superiori au un drept de instrucţiune prin aceea că trasează sarcinile pentru 
funcţionarii ierarhic inferiori, precum şi un drept de control al activităţii acestora. 

Dreptul de instrucţie se realizează adesea prin ordine, circulare şi alte 
categorii de dispoziţii, iar controlul se realizează sub forma controlului ierarhic şi 
a celui intern. 

Potrivit dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 188/1999, funcţionarii publici 
răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe 
care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. 

Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de 
la superiorii ierarhici. 
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Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea 
dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel 
care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o 
execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public 
are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis 
dispoziţia astfel de situaţii. 

În cazul în care execută un ordin vădit ilegal funcţionarul este ţinut să 
răspundă, în oricare dintre formele răspunderii juridice, alături de emitentul 
actului. 

O altă obligaţie este aceea de a păstra secretul de stat şi de serviciu şi 
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau 
cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia 
informaţiilor de interes public (art. 46 din Legea nr. 188/1999), atât în interiorul 
instituţiei în care lucrează, cât şi în afara acesteia. 

Au, totodată, datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, 
informaţiile cerute, cu respectarea obligaţiei de păstrare a secretului de stat, a 
celui profesional (de serviciu) şi a obligaţiei de discreţie profesională (de 
confidenţialitate). 

Este interzis funcţionarilor publici ca direct sau indirect să solicite, să 
accepte sau să facă să li se promită pentru ei sau pentru alţii, în considerarea 
situaţiei lor oficiale, daruri sau alte avantaje (este vorba de infracţiunea de 
luare de mită). 

Totodată, funcţionarilor publici le este interzis să primească cereri a 
căror rezolvare nu intră în competenţa lor şi care nu le sunt repartizate de şefii 
ierarhici, ori să intervină pentru soluţionarea lor, aşa cum prevăd şi dispoziţiile art. 
48 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (este vorba de infracţiunea de abuz în serviciu 
şi de cea de trafic de influenţă). 

Funcţionarii publici sunt obligaţi să colaboreze la aducerea la îndepli-
nire a sarcinilor de serviciu şi să se suplinească în caz de absenţă în cadrul 
specialităţii lor, cu obligarea păstrării discreţiei profesionale sau a secretului de 
serviciu. 

 
Categorii de funcţii şi funcţionari publici 
Conform dispoziţiilor art. 7 din Statut, funcţiile publice se clasifică după 

cum urmează: 
a) funcţii publice generale şi funcţii publice specifice; 
b) funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice 

din clasa a III-a; 
c) funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale. 
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Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsa-
bilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, 
în vederea realizării competenţelor lor generale. 

Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi al responsa-
bilităţilor cu caracter specific al unor autorităţi şi instituţii publice, stabilite în 
vederea realizării competenţelor lor specifice, sau care necesită competenţe şi 
responsabilităţi specifice. 

Potrivit dispoziţiilor art. 8 al Legii nr. 188/1999, funcţiile publice de stat 
sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, 
organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul 
autorităţilor administrative autonome. 

Funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, 
potrivit legii, în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale. 

Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit 
legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al 
instituţiilor publice subordonate acestora. 

În baza dispoziţiilor art. 9 din Statut, funcţiile publice se împart în trei 
clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice, 
după cum urmează: 

a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer 
studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă; 

c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer 
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 188/1999, după nivelul 
atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice se împart în trei categorii 
după cum urmează: 

a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; 
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de 

conducere; 
c) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de 

execuţie. 
Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice din clasele a II-a şi a III-a 

pot ocupa numai funcţii publice de execuţie. 
Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Statut, funcţionarii publici sunt debutanţi 

sau definitivi. 
Pot fi numite funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat 

concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant. 
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Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi: 
a) funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu 

prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare; 
b) persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care 

au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de 
minimum 12 luni, opt luni şi, respectiv, şase luni, în funcţie de nivelul studiilor 
absolvite. 

Conform anexei Legii nr. 188/1999, sunt funcţii publice: 
I. Funcţii publice generale 
A. Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 
1) secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale; 
2) secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale; 
3) prefect; 
4) subprefect; 
5) inspector guvernamental. 
B. Funcţii publice de conducere 
1) director general din cadrul autorităţilor administrative autonome, al 

ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale; 

2) director general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, 
din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale; 

3) secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti; 
4) director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul 

ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
precum şi director executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora; 

5) director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din 
aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, director executiv adjunct din cadrul instituţiei prefectului, în 
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice 
subordonate acestora; 

6) secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului 
şi comunei; 

7) şef serviciu; 
8) şef birou. 
C. Funcţii publice de execuţie 
1) consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector; 
2) referent de specialitate; 
3) referent. 
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II. Funcţii publice specifice 
A. Funcţii publice de conducere 
1) arhitect-şef. 
B. Funcţii publice de execuţie 
1) inspector de concurenţă; 
2) inspector vamal; 
3) inspector de muncă; 
4) controlor delegat; 
5) expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicaţiilor; 
6) comisar. 
C. Alte funcţii publice specifice 
1) manager public. 
 
4.3.3.2. Înalţii funcţionari publici 
 
Categoria înalţilor funcţionari publici este reglementată de Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, fiind introdusă în varianta 
republicată în Monitorul Oficial nr. 251, din 22 martie 2004, la art. 9 alin. (1), 
care clasifică funcţiile publice după nivelul atribuţiilor titularului funcţiei 
respective. Modificări şi noi reglementări asupra acestei categorii au fost aduse în 
varianta actualizată a Legii nr. 188/1999 din 20 iulie 2006. 

Înalţi funcţionari publici sunt cei care realizează managementul la nivel 
superior în administraţia publică centrală şi în autorităţile administrative 
autonome, fiind practic elita funcţionarilor publici. Justificarea constituirii acestui 
corp de elită pentru care există cerinţe aparte cu privire la selecţie sau nivelul de 
pregătire este reprezentată de nevoia de a asigura instituţiei administrative din 
care fac parte stabilitate, continuitate, profesionalism, transparenţă, eficienţă şi 
imparţialitate în vederea realizării unui serviciu public de calitate. 

Astăzi, sunt consideraţi înalţi funcţionari publici secretarul general al 
guvernului, prefecţii, subprefecţii, secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi 
din ministere precum şi inspectorii guvernamentali. Faţă de vechile reglementări 
nu se mai regăsesc consilierii de stat, secretarul general al prefecturii – 
transformat în subprefect, al judeţului sau municipiului Bucureşti etc. Apreciem 
totuşi că activitatea secretarului general de judeţ este deosebit de complexă, 
comparabilă cu cea a unui prefect sau subprefect şi nu se justifică scoaterea 
acestuia din categoria înalţilor funcţionari publici. 

 
4.3.3.3. Managerii publici 
 
Managerii publici reprezintă o categorie aparte de funcţionari publici, 

poziţionaţi între înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere, 
care, prin exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor lor, contribuie la asigurarea 
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eficienţei şi continuităţii reformei în administraţia publică, de la nivelurile 
strategice la cele operaţionale. De asemenea, managerii publici contribuie şi la 
integrarea în structurile Uniunii Europene prin implementarea şi urmărirea 
aplicării acquis-ului comunitar, în cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care 
îşi desfăşoară activitatea. Managerii publici sunt consideraţi adevăraţi agenţi ai 
schimbării în instituţiile publice. 

Responsabilităţile acestei categorii de funcţionari publici decurg din 
programe, proiecte şi activităţi menite să accelereze modernizarea şi transfor-
marea administraţiei şi a serviciilor publice, în scopul creşterii calităţii actului 
administrativ şi îmbunătăţirii serviciilor publice.  

În acest sens, managerii publici conduc, coordonează sau asistă coordonarea 
unor activităţi. Aceste activităţi, prin natura lor, necesită o perspectivă mai 
cuprinzătoare a problemelor, a relaţiilor dintre acestea şi un nivel ridicat de 
expertiză, distinct faţă de competenţele celorlalte categorii de funcţionari publici. 

Deşi frecvent criticată, considerată un implant forţat în cadrul sistemului 
administraţiei publice, categoria managerilor publici începe să-şi dovedească 
utilitatea prin rezultatele obţinute, prin flexibilitatea şi abordarea integrată a 
problematicii sectorului public de reprezentanţii acesteia. Este adevărat că există 
încă o acută problemă de integrare a managerilor publici în organizaţiile publice, 
problemă generată îndeosebi de dificultăţile de acceptare a acestora şi a statutului 
lor distinct. Este încă dificil de acceptat de vechii funcţionari publici accesul rapid 
al tinerilor manageri către nivelul de conducere, cu o salarizare mult mai atractivă.  

Prin două acte normative, adoptate în prima jumătate a anului 2004, era 
reglementat cadrul legal de recrutare, formare, numire, evaluare, remunerare şi 
promovare rapidă în categoria funcţionarilor publici de conducere, precum şi 
modalitatea de acces în categoria înalţilor funcţionari publici a managerilor 
publici (în prezent, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind 
crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public fiind 
abrogată). Astfel, prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale 
„Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public37 s-a 
instituit, după cum prevede art. 1, bursa specială „Guvernul României” (BSGR), 
în scopul formării de manageri care se angajează să desfăşoare activităţi de 
răspundere în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici 
cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor 
internaţionale, în calitate de reprezentanţi ai statului român. Aceasta se instituia 
începând cu anul universitar 2005-2006. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea 
statutului special al funcţionarului public denumit manager public38 era 
                                                            
37 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466, din 25 mai 2004. 
38 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 590, din 1 iulie 2004; Ordonanţa de urgenţă nr. 
56/2004 a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6, din 10 
februarie 2005 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005). 
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reglementat statutul special al funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică 
specifică de manager public, în prezent, această ordonanţă fiind abrogată. În 
vigoare este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul 
funcţionarului public denumit manager public.39 

Acest act normativ marchează o etapă nouă în dezvoltarea unui cadru 
legislativ şi financiar solid, care să asigure durabilitatea proiectului, precum şi 
mediul necesar pentru intrarea/reintrarea absolvenţilor YPS (Young Professionals 
Scheme) în cadrul administraţiei publice, după terminarea programului de 
instruire. 

 Proiectul şi sistemul managerilor publici au fost concepute pentru a atrage 
tineri profesionişti, bine pregătiţi, care să ajungă cu celeritate în poziţii cheie din 
administraţia publică, în vederea îmbunătăţirii performanţelor acesteia. Astfel, s-a 
urmărit pregătirea unui nucleu de lideri ai unei noi generaţii în cadrul funcţiei 
publice, care să fie neutri din punct de vedere politic şi formaţi profesional în 
spiritul valorilor şi principiilor moderne ale managementului sectorului public în 
Uniunea Europeană. 

 
4.3.3.4. Funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii de execuţie 
 
Funcţionarul public este definit de Statutul funcţionarilor publici în art. 2, 

alin. (2) ca fiind „persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică”, iar în 
literatura de specialitate: „persoana legal învestită prin numire într-o funcţie 
publică din structura unui serviciu public administrativ, în scopul îndeplinirii 
competenţei acestuia”.  

Funcţionarii publici, fie că sunt la nivel de conducere sau de execuţie, au 
obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin 
participarea la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică/materializarea 
acestora, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice 
din care fac parte.  

Ei au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a 
asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a 
menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea 
administraţiei publice. 

Conduita profesională a funcţionarilor publici se bazează pe anumite 
principii ce trebuie respectate şi îmbinate, în vederea realizării interesului public, 
a asigurării cu imparţialitate şi integritate morală a unui tratament egal al 
cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, dând dovadă de cinste şi 
corectitudine.  

                                                                                                                                                                   
Modificările aduse vizează, printre altele, înfiinţarea unei noi Comisii pentru managerii publici, 
precum şi detalierea mecanismului de salarizare a managerilor publici. 
39 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484, din 30 iunie 2008. 
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Sunt consideraţi funcţionari publici de conducere directorii generali, 
directorii, şefii de servicii şi şefii de birouri. De menţionat, că sunt componente 
ale structurii organizatorice direcţiile, serviciile şi birourile. 

 
4.3.3.5. Personalul contractual 
 
În orice tip de organizaţie publică există o categorie de personal a cărui 

activitate nu presupune realizarea prerogativelor de putere publică, personal care 
nu se bucură de un statut special, de garanţii şi forme de protecţie suplimentară. 
Acestei categorii de personal îi sunt aplicabile prevederile legislaţiei muncii, la fel 
ca în cazul oricărui angajat din sistemul public sau privat. Totuşi, trebuie precizat 
că şi pentru această categorie există obligaţii de conduită specifice, suplimentare 
angajaţilor din sectorul privat, obligaţii ce decurg din misiunea şi funcţiile 
administraţiei publice. 

 
4.3.3.6. „Funcţionarii politici” 
 
La vârful ierarhiei majorităţii organizaţiilor publice se află persoane 

numite sau alese, reprezentanţi ai sistemului politic, în virtutea subordonării 
administraţiei publice faţă de puterea politică, aşa numiţii „funcţionari politici”. În 
această categorie sunt cuprinşi miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, 
preşedinţi, directori generali ai unor structuri ale administraţiei publice, primarii, 
consilierii locali şi judeţeni. 

Conducerea ministerelor aparţine miniştrilor, care realizează „joncţiunea” 
dintre guvern şi administraţie, reprezentând ministrul în raport cu guvernul, dar în 
acelaşi timp reprezentând guvernul în administraţia pe care o realizează 
ministerele. 

Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, 
cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. În 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni în 
condiţiile legii, fiind ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat. 

Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de ministru. În cadrul 
ministerelor, instituţiilor publice şi altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale poate fi utilizată şi funcţia de subsecretar de stat, potrivit hotărârii 
guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestora.  

Administrarea în mod autonom a unităţilor administrativ-teritoriale se 
realizează de consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, care dispun de autoritate deliberativă, şi de preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primari, care dispun de autoritate executivă pentru 
exercitarea competenţelor lor. 
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În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind 
ocrotiţi de lege, iar libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului 
alesului local este garantată. Astfel, aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere 
juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

Pentru această categorie nu există condiţii imperative cu privire la nivelul 
de pregătire, experienţa. De aceea, specialiştii şi mass-media semnalează în mod 
constant necesitatea existenţei unor „filtre de selecţie” în organizarea şi 
funcţionarea fiecărui partid politic. Realitatea demonstrează, din păcate, faptul că, 
atunci când există, subiectivitatea criteriilor şi a evaluatorilor rămâne o problemă 
dificil de rezolvat, cel puţin pentru că trebuie pornit de la reconsiderarea în 
contemporaneitate a rolului şi statutului organizaţiei politice (partidul politic) în 
raport cu sistemul democratic.  

 
4.3.3.7. Drepturi şi obligaţii privind perfecţionarea pregătirii  

profesionale a funcţionarilor publici şi a celorlalte categorii  
de personal 

 
 Constituţia României, ca şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 

menţionează perfecţionarea pregătirii profesionale ca un drept fundamental: art. 
52, „Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu… 
precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.” De asemenea, Codul 
Muncii din România (Legea nr. 53/2003) prevede la art. 190. alin. (1) că 
„angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare 
profesională pentru toţi salariaţii. Aşadar, orice persoană are dreptul de a urma 
forme de perfecţionare a pregătirii profesionale”, drept ce se transpune în obligaţia 
angajatorului de a crea condiţiile realizării acestuia. 

 În ceea ce priveşte funcţionarii publici, Legea nr. 188/1999, republicată în 
2007, privind Statutul funcţionarilor publici, reglementează în Secţiunea a 3-a a 
Capitolului V Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, menţionând la 
art. 50 că, „Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod 
continuu abilităţile şi pregătirea profesională”. Acestui drept al funcţionarilor 
publici îi corespunde obligaţia statului şi instituţiilor publice de a crea cadrul 
legal, instituţional şi de a asigura resursele necesare materializării sale.  

 Suplimentar faţă de un angajat contractual, funcţionarul public are şi 
OBLIGAŢIA de a-şi perfecţiona pregătirea profesională, obligaţie ce derivă din 
faptul că exercită prerogative ale puterii publice şi acţiunea sa este circumscrisă 
interesului general. În acest context, funcţionarul public este obligat să urmeze 
forme de perfecţionare organizate la iniţiativa ori în interesul instituţiei publice.  
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Obligaţia de perfecţionare a pregătirii profesionale a aleşilor locali  
 În ceea ce priveşte aleşii locali (aceştia nu sunt funcţionari publici – 

vorbim despre preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii judeţeni, primarii şi 
consilierii locali), mult timp s-au încercat diferite formule de profesionalizare şi 
pregătire, unele de succes, reuşite la modul informal de formele asociative ale 
autorităţilor locale (cursuri de pregătire, vizite de studiu, schimburi de 
experienţă etc.), altele eşuate, cum ar fi încercarea de impunere prin lege a unui 
nivel minim de studii.  

Prin Legea nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, s-a realizat un pas important în 
direcţia pregătirii aleşilor locali, în sensul asigurării unui minim de cunoştinţe 
necesare desfăşurării în bune condiţii a mandatului. Astfel, legea menţionată 
precizează că aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de 
pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an 
de mandat. Fără alte detalieri însă, reglementarea de mai sus nu rezolvă problema 
profesionalizării aleşilor locali. În acest moment este necesară precizarea duratei 
minime a acestor cursuri, instituţiile abilitate să le organizeze, sursele de finanţare, 
modalitatea de finalizare a formelor de perfecţionare a pregătirii, efectele 
nerespectării acestor prevederi.  

 
4.3.4. Contenciosul administrativ 
 
Prin contencios administrativ se înţelege confruntarea persoanelor fizice 

sau juridice pentru apărarea drepturilor lor în raport cu autorităţile publice.  
Termenul „contencios” provine din cuvântul francez contentieux, care, la 

rândul său, îşi are originea în verbul latinesc contendere, care înseamnă a lupta. 
 
4.3.4.1. Controlul de legalitate a activităţii administraţiei publice 
 
Puterea „discreţionară” a autorităţilor administraţiei publice nu este 

nelimitată. În primul rând atribuţiile unui organism administrativ sunt prevăzute 
într-un act normativ (lege, hotărâre de guvern etc.), acesta din urmă trebuind la 
rândul său să fie conform cu Constituţia României sau cu alte acte de forţă 
juridică superioară. 

Pentru respectarea legii, în sens larg, în cadrul activităţii executive există 
mai multe instrumente juridice de control, însă ne rezumăm în acest capitol la a 
analiza doar controlul jurisdicţional cu privire la legalitatea activităţii adminis-
traţiei publice. Importanţa acestui tip de control a fost subliniată şi de Constituţia 
României, care îl reglementează în felul următor în art. 52 alin. (1): „Persoana 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, 
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, 
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este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, 
anularea actului şi repararea pagubei.” 

Detalierea aspectelor privind exercitarea dreptului la acţiune de o persoană 
fizică sau juridică şi condiţiile admiterii acţiunii celui vătămat într-un drept sau 
într-un interes legitim de o autoritate publică, este realizată de Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ. 

În afară de persoanele fizice sau juridice cărora li se recunoaşte dreptul de 
a introduce acţiuni în justiţie în vederea protejării drepturilor lor subiective sau a 
intereselor legitime, atât Constituţia României, cât şi Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului conferă acestuia atribuţia de a „ataca în faţa 
instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui 
local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal.” (art. 123 alin. 
(5) din Constituţie). 

 
4.3.4.2. Caracteristicile generale ale contenciosului administrativ  

român 
 
O primă caracteristică este aceea că instanţele de contencios adminis-

trativ sunt competente a se pronunţa numai asupra legalităţii actelor a căror 
anulare se cere. O acţiune având ca obiect oportunitatea unui act emis de o 
autoritate publică va fi respinsă ca inadmisibilă. 

O altă caracteristică este aceea că la instanţele de contencios administrativ, 
obiectul acţiunii în anulare îl pot constitui numai actele administrative de 
autoritate, cu excluderea celor de gestiune, a căror legalitate este verificată de 
instanţele de drept comun. 

A treia caracteristică este reprezentată de caracterul contradictoriu al 
soluţionării litigiului, de independenţa instanţei în adoptarea soluţiei, care odată 
consemnată în hotărâre, se bucură de autoritatea de lucru judecat. 

O altă caracteristică este aceea că instanţele de contencios administrativ 
sunt considerate instanţe de drept comun în soluţionarea litigiilor de contencios 
administrativ. Aceasta înseamnă că ori de câte ori legea nu dispune, competente să 
soluţioneze acţiunile de contencios sunt tribunalele.  

În sensul Legii nr. 554/2004, expresia „instanţă de contencios adminis-
trativ” se referă la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel 
şi tribunalele administrativ-fiscale. 

A cincea caracteristică a contenciosului administrativ român este aceea că 
el este un contencios de plină jurisdicţie. Aceasta înseamnă că instanţele de 
contencios administrativ pot proceda atât la anularea actului sau la obligarea 
autorităţii publice să elibereze un anumit act, cât şi la plata de despăgubiri. 
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A şasea caracteristică a contenciosului administrativ român constă în aceea 
că legea reglementează atât un contencios subiectiv, cât şi unul obiectiv. 

Contenciosul subiectiv este reglementat de Legea nr. 554/2004, care 
urmăreşte apărarea prin acţiunea în contencios, a dreptului subiectiv sau a 
interesului legitim ce aparţine persoanei fizice sau juridice. În acest caz, instanţa 
verifică dacă reclamantul este titularul unui drept subiectiv sau a unui interes 
legitim şi dacă acesta a fost vătămat printr-un act administrativ. 

Contenciosul obiectiv îşi are sorgintea în Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului şi în textele precizate de Constituţie, în acest caz 
instanţa putând să pronunţe anularea actului pe baza constatării neconcordanţei 
dintre dreptul obiectiv şi conţinutul actului administrativ. 

Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contenciosul subiectiv sunt 
următoarele: 

1. Caracterul de act administrativ al actului a cărui anulare se cere.  
2. Reclamantul să invoce vătămarea unui drept sau a unui interes 

legitim. Dreptul vătămat este orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de 
alt act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ. Cât 
priveşte interesul legitim acesta poate fi privat sau public. 

3. Actul să nu constituie, prin natura sa o excepţie de la controlul 
judecătoresc. 

Conform art. 5 al Legii nr. 554/2004 , nu pot fi atacate în justiţie:  
– actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile 

acestora cu parlamentul; 
– actele de comandament cu caracter militar. 
Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele adminis-

trative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, 
o altă procedură judiciară. 

Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al 
stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea 
naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru 
înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor pot fi 
atacate numai pentru exces de putere. 

4. Îndeplinirea procedurii administrative prealabile şi introducerea 
acţiunii în termenul legal (art. 7 din Legea nr. 554/2004) 

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 
persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice 
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. 

În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi 
formulată oricând. 
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În cazul în care cel care se consideră vătămat nu este mulţumit de soluţia 
dată plângerii sale, el poate sesiza instanţa de contencios administrativ.  

Sesizarea instanţei se va putea face şi în cazul în care autoritatea publică 
emitentă sau autoritatea ierarhic superioară nu rezolvă reclamaţia în termenul de 
30 de zile.  

În toate cazurile, introducerea cererii la instanţă nu se va putea face mai 
târziu de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere, 
de la data luării la cunoştinţă sau de la data introducerii cererii, după caz. 

5. Actul atacat să fie ilegal. 
 
4.3.5. Instituţiile administraţiei publice centrale şi serviciile  

publice deconcentrate 
 
4.3.5.1. Administraţia publică centrală de specialitate 
 
Constituţia României reglementează această materie în Secţiunea I, a 

capitolul V – Administraţia publică din cadrul Titlului III – Autorităţile publice 
(art. 116-119). 

Aşa cum precizam, în sistemul constituţional actual, administraţia publică 
centrală de specialitate are două componente, şi anume: 

– administraţia publică subordonată guvernului, alcătuită din structuri 
administrative subordonate direct acestuia sau aflate în subordinea ministerelor; 

– autorităţile administrative autonome, constituite conform art. 117 
alin. (3) din Constituţie. 

Administraţia ministerială desemnează structurile administrative subordo-
nate direct guvernului, numite ministere sau purtând alte denumiri: agenţii, 
autorităţi, departamente, oficii, comitete, consilii etc., indiferent dacă cei ce le 
conduc fac sau nu parte din guvern (potrivit art. 102 alin. (3) guvernul este alcătuit 
din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică). 

În Capitolul V al Titlului III din Constituţie sunt avute în vedere autorităţi 
publice care desfăşoară exclusiv o activitate de natură administrativă. Aşa cum s-a 
arătat, guvernul emite, pe lângă acte de guvernare specifice executivului, şi acte 
administrative, realizând administraţia statală, ca dimensiune a administraţiei 
publice. 

Administraţia publică centrală de specialitate se realizează numai ca 
administraţie statală, iar structura acesteia cuprinde autorităţi guverna-
mentale subordonate şi autorităţi autonome. Cele guvernamentale, la rândul 
lor, se împart în două categorii, după cum raporturile de subordonare faţă de 
guvern sunt directe sau indirecte (prin intermediul unui minister). 
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Oricât de multă autonomie ar avea instituţiile administrative autonome 
centrale, acestea fiind autorităţi de stat, actele lor fac obiectul acţiunii în justiţie, 
conform dispoziţiilor art. 52 din Constituţie. 

 
4.3.5.2. Ministerele 
 
Structura specializată a administraţiei publice, prin care se impune 

rezolvarea sarcinilor guvernării într-un domeniu sau altul poartă denumirea de 
minister. 

Art. 116 alin. (1) din Constituţie consacră principiul după care ministerele 
se organizează numai în subordinea guvernului. Astfel, nu este de conceput 
organizarea în mod autonom a acestora. 

Ministerele se înfiinţează, organizează şi funcţionează potrivit prevederilor 
Constituţiei şi ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Guvernului României şi a ministerelor.  

Ministerele sunt considerate organe administrative de specialitate dacă 
înfăptuiesc administraţia statului într-un anumit domeniu de activitate. 

Ca element al structurii administraţiei publice, ministerul poate fi calificat 
ca instituţie publică alcătuită din personal, mijloace materiale şi financiare şi 
având o competenţă recunoscută de lege, precum şi capacitate juridică civilă. 

Din personalul ministerului face parte ministrul, învestit cu drept de 
decizie şi reprezentare şi personalul din aparatul propriu al ministerului, care 
pregăteşte deciziile ministerului, alcătuind administraţia consultativă, structurată 
pe direcţii, servicii şi birouri etc. 

Temeiul continuităţii funcţiei administraţiei publice centrale este dat de 
stabilitatea şi tehnicitatea, nu de partizanatul funcţionarilor ministeriali. Numărul 
mare al deciziilor pe care ministrul trebuie să le ia nu-i permite studierea în detaliu 
a fiecărui dosar, fiind de multe ori obligat să se rezume la avizul dat de 
colaboratorii săi. 

Potrivit Constituţiei, miniştrii asigură aplicarea politicii guvernului în 
ramura sau domeniul de activitate al ministerului pe care îl conduc şi 
răspund de activitatea acestuia în faţa guvernului. 

Conducerea realizată de ministru presupune exercitarea puterii ierarhice 
asupra tuturor funcţionarilor din minister pe care îi numeşte şi eliberează din 
funcţie. Aceasta implică: 

– puterea de instrucţie – de a da instrucţiuni obligatorii, de a suspenda 
sau anula actele subordonaţilor; 

– puterea de control asupra funcţionarilor din aparat, asupra activi-
tăţii lor, inclusiv săvârşirea acţiunii disciplinare. 

Miniştrii pot delega unele din atribuţiile lor unor subalterni, care sunt 
secretarii sau subsecretarii de stat. 
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Organizarea ministerelor  
Rolul, funcţiile, atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de posturi 

ale ministerelor se stabilesc în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi 
specificul activităţii desfăşurate şi se aprobă prin hotărâre a guvernului.  

În funcţie de natura atribuţiilor, unele ministere pot avea în domeniul lor 
de activitate compartimente în străinătate, stabilite prin hotărâre a guvernului.  

Ministerele pot înfiinţa în subordinea lor organe de specialitate, cu avizul 
Curţii de Conturi. Ministerele pot avea în subordinea lor servicii publice, care 
funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale (servicii publice deconcentrate). 
Înfiinţarea sau desfiinţarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, obiectul de 
activitate, structura organizatorică, numărul şi încadrarea personalului, criteriile 
de constituire a compartimentelor şi funcţiile de conducere ale acestora se aprobă 
prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate în 
subordinea căruia aceste servicii sau organe îşi desfăşoară activitatea.  

Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de 
specialitate din subordinea ministerului. 

  
Conducerea ministerelor  
Conducerea ministerelor se exercită de miniştri. Ministrul reprezintă 

ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi 
fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. În exercitarea atribuţiilor ce 
îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  

În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau 
mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii guvernului de organizare şi 
funcţionare a ministerului. Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de 
ministru.  

Secretarul general al ministerului este funcţionar public de carieră (înalt 
funcţionar public), numit prin concurs, pe criterii de profesionalism. Acesta 
asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea 
legăturilor funcţionale între structurile ministerului.  

Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt 
următoarele:  

a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu 
caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre 
ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile 
subordonate;  

b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secreta-
riatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, 
precum şi cu secretarii judeţelor şi cu prefecţii, în probleme de interes comun; 
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c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte 
normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative primite de la 
alţi iniţiatori;  

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte 
normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa guvernului;  

e)  urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de guvern, 
care au fost iniţiate de minister;  

f)  monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevă-
zute de reglementările în vigoare;  

g)  coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a 
politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal 
din cadrul compartimentelor.  

Secretarul general al ministerului poate îndeplini şi alte însărcinări 
prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori 
încredinţate de ministru.  

În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general poate fi ajutat de 
unul sau doi adjuncţi. Secretarii generali adjuncţi sunt funcţionari publici de 
carieră (înalţi funcţionari publici), numiţi, de asemenea, prin concurs.  

În cazul în care ministrul, din diferite motive, nu îşi poate exercita 
atribuţiile curente, va desemna secretarul de stat să exercite aceste atribuţii, 
înştiinţând prim-ministrul despre aceasta.  

Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. 
Componenţa şi regulamentul de funcţionare a colegiului ministerului se aprobă 
prin ordin al ministrului.  

Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia minis-
trului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  

 
Atribuţiile generale ale miniştrilor  
Miniştrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate următoarele atribuţii 

generale: 
a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor 

şi hotărârilor guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu 
respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor 
publice şi a operatorilor economici;  

b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale guvernului, 
în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată de guvern; 

c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrată 
celei de dezvoltare economico-socială a guvernului; 

d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le 
înaintează guvernului;  
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e) urmăresc proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul ministerului, 
în baza bugetului aprobat; 

f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme interna-
ţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi 
cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe 
şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce interesează 
domeniul lor de activitate; 

g) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau a 
guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri 
internaţionale sau propun întocmirea formelor de aderare la cele existente; 

h) urmăresc şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor interna-
ţionale la care România este parte şi iau măsuri pentru realizarea condiţiilor în 
vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;  

i) coordonează şi urmăresc elaborarea şi implementarea de politici şi 
strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a 
guvernului; 

j) avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale 
şi cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;  

k) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţio-
narea pregătirii profesionale a personalului din sistemul lor; 

l) aprobă, după caz, editarea publicaţiilor de specialitate şi informare. 
Miniştrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate şi alte atribuţii specifice 

stabilite prin acte normative.  
Guvernul poate dispune prin hotărâre modificări în organizarea şi 

funcţionarea ministerelor, precum şi transferul unor activităţi de la un minister la 
altul ori la organe de specialitate din subordinea guvernului.  

 
4.3.5.3. Prefectul şi instituţia prefectului  
 
Potrivit Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, acesta 

este reprezentantul guvernului pe plan local, fiind înalt funcţionar public. 
Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul 

Bucureşti, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. Prefectul este 
garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local.  

Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale din subordinea guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile 
lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcen-
trate din subordine.  

Pentru exercitarea de prefect a prerogativelor care îi revin potrivit 
Constituţiei şi altor legi se organizează şi funcţionează instituţia prefectului, sub 
conducerea prefectului.  
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Instituţia prefectului este o instituţie publică ce are personalitate juridică, 
patrimoniu şi buget propriu. Prefectul este ordonator terţiar de credite. Structura 
funcţională şi modul de funcţionare ale instituţiei prefectului se stabilesc prin 
hotărâre a guvernului.  

Sediul instituţiei prefectului, denumit prefectură, este în municipiul 
reşedinţă de judeţ, într-un imobil proprietate publică a statului, a judeţului sau a 
municipiului, după caz.  

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului, 
organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  

 Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:  
a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii;  
b) transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public;  
c) eficienţei;  
d) responsabilităţii;  
e) profesionalizării;  
f) orientării către cetăţean.  
 Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi din alte surse legal constituite.  
Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului au 
obligaţia să transmită prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind 
proiectul de buget se înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat.  

Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari 
publici.  

Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile 
judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de 
subordonare.  

 
Drepturile şi îndatoririle prefecţilor şi subprefecţilor  
Prefecţii şi subprefecţii care nu deţin o locuinţă proprietate personală în 

municipiul reşedinţă de judeţ în care au fost numiţi beneficiază de o indemnizaţie 
de instalare egală cu trei salarii de bază brute, precum şi de locuinţă de serviciu 
corespunzătoare, în condiţiile legii, în baza unui contract de închiriere, pe durata 
îndeplinirii funcţiei.  

Prefecţii şi subprefecţii au obligaţia să informeze conducerea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor ori de câte ori călătoresc în afara judeţului.  

Ca reprezentant al guvernului, prefectului în funcţie i se acordă onoruri 
militare, în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor 
militare organizate la nivelul judeţului.  
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Prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei 
organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic precum partidelor politice, 
potrivit legii, sub sancţiunea destituirii lor din funcţia publică.  

 

Atribuţiile prefectului  
În calitate de reprezentant al guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele 

atribuţii principale:  
a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, 

aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor 
guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;  

b) acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, 
a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare 
pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, 
potrivit legii;  

c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei 
comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o 
atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;  

d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 
determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;  

e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 
preşedintelui consiliului, ale consiliului local sau ale primarului;  

f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, aducerea la 
îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie 
pentru situaţii de urgenţă;  

g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii 
de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi 
foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această 
destinaţie;  

h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate 
de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul 
desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;  

i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi 
apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;  

j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;  
k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de guvern şi a 

politicilor de integrare europeană;  
l) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii 

similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;  
m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile din-

tre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate 
în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%; 
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n) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi însărcinările stabilite de guvern.  

Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui 
serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu şi un reprezentant al instituţiei 
prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al 
prefectului, în condiţiile legii.  

Prefectul poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din 
subordinea acestora.  

În fiecare judeţ funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, 
subprefecţi şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului, 
care îşi au sediul în judeţul respectiv.  

 Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, 
după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care 
necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, 
precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.  

 În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea 
de îndată a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.  

 
Actele prefectului  
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu 

caracter individual sau normativ, în condiţiile legii.  
Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate 

sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
subordinea guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  

Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.  
Ordinul prefectului, care conţine dispoziţii normative, devine executoriu 

numai după ce a fost adus la cunoştinţă publică. Ordinul prefectului, cu caracter 
individual, devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.  

Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor la 
cunoştinţă şi sunt executorii.  
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4.3.6. Consiliile locale şi consiliile judeţene 
 
4.3.6.1. Consiliul local  
 
Potrivit art. 121 din Constituţia României republicată: „Autorităţile 

administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în 
oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii. Consiliile 
locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative 
autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe”, iar potrivit art. 
122: „Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor 
publice de interes judeţean.” 

Consiliul local este o autoritate colegială a administraţiei publice locale, 
aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local ale comunei, ale 
oraşului sau ale municipiului, după caz. 

Această autoritate se bucură de un statut autonom, în sensul că 
deliberează asupra intereselor specifice ale colectivităţilor locale şi hotărăşte cu 
privire la modul de realizarea a acestora, fără vreun amestec din partea 
autorităţilor administraţiei publice judeţene.  

Consiliile locale, aşa cum au rezultat ele din alegeri, sunt responsabile în 
exclusivitate de modul de gestionare a acestor interese.  

Răspunderea lor politică este numai de ordin electoral, pentru că ele sunt 
înzestrate cu competenţa specifică administraţiei publice locale, pentru a decide 
asupra modului de soluţionare a problemelor administrative ale colectivităţii 
locale. Autonomia acestor autorităţi colegiale rezidă în autoorganizarea acestora, 
sub toate aspectele. Ele recepţionează cererile şi informaţiile din mediul local şi 
adoptă hotărâri privitoare la administrarea treburilor publice locale. 

Unele informaţii privitoare la colectivitatea locală, la organizarea şi 
funcţionarea consiliului local provin în cea mai mare parte de la primar, dar 
această situaţie nu transformă autoritatea executivă – primarul – în 
conducătorul autorităţii deliberative – consiliul local, şedinţele consiliului 
local fiind conduse de un preşedinte ales dintre consilierii locali. 

În privinţa alegerii consiliilor locale şi a primarilor, este necesar să 
subliniem că legislaţia în vigoare a adoptat soluţia alegerii prin vot direct a 
ambelor autorităţi ale administraţiei publice locale. Formula cea mai utilizată, pe 
plan european, o constituie alegerea directă a consilierilor locali, din rândul 
acestora fiind desemnat primarul.  

În Legea administraţiei publice locale se precizează că autoritatea 
deliberativă o constituie consiliul local, iar cea executivă este primarul. 
Calitatea primarului de autoritate executivă derivă atât din faptul că el este cel 
care asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local, cât şi din faptul că 
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el este cel care trebuie să pună în practică dispoziţiile privitoare la realizarea în 
colectivităţile umane de bază a dispoziţiilor legii şi a celorlalte acte normative. 

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, 
direct, egal, secret şi liber exprimat. Numărul consilierilor locali variază între nouă 
şi 31, în funcţie de populaţia comunei, a oraşului sau a municipiului, excepţie 
făcând municipiul Bucureşti, unde numărul consilierilor locali este de 55. 

Consiliile locale sunt alese pe baza reprezentării proporţionale, în 
cadrul unui scrutin de listă. 

Pentru a fi ales în consiliul local, candidatul trebuie să îndeplinească unele 
condiţii stabilite de Constituţie şi de Legea pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare). Condiţiile de eligibilitate sunt cumulative şi privesc: 

a) cetăţenia română; 
b) calitatea de alegător; 
c) vârsta de cel puţin 23 de ani; 
d) domiciliul în unitatea administrativ-teritorială pentru al cărui consiliu 

local candidează; 
e) să nu fie militar activ, judecător sau procuror; 
f) să nu fie condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

abuzuri în funcţii politice, juridice sau administrative, pentru încălcarea dreptu-
rilor fundamentale ale omului, pentru alte infracţiuni intenţionate, dacă nu a fost 
reabilitat. 

Pentru candidaţii independenţi, depunerea candidaturii este condiţionată şi 
de prezentarea unei liste de susţinători. Numărul susţinătorilor se determină prin 
împărţirea numărului ce reprezintă unu la sută din totalul alegătorilor la numărul 
de consilieri ce urmează a fi aleşi în consiliul local respectiv. Acest număr nu 
poate fi mai mic de 50. 

Condiţiile de eligibilitate trebuie îndeplinite la data depunerii candi-
daturii în alegeri. 

În cazul în care un candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi devine 
consilier local, el trebuie să se supună şi regulilor privitoare la incompatibilităţi, 
pentru exercitarea mandatului în consiliul local. 

Potrivit art. 88 şi 89 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, funcţia de consilier local sau cea de consilier judeţean este 
incompatibilă cu:  

a) funcţia de primar sau viceprimar;  
b) funcţia de prefect sau subprefect;  
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c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de 
muncă în aparatul de specialitate al primarului respectiv sau în aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;  

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, mana-
ger, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la 
regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub 
conducerea primarului ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome 
şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale 
în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  

e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale 
acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o 
societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în 
unitatea administrativ-teritorială respectivă;  

f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are 
sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  

g) calitatea de deputat sau senator;  
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile 

asimilate acestora;  
i) calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de 

consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. 
În ceea ce priveşte situaţia prevăzută la lit. i), este important de reţinut 

faptul că incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I 
ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre operatorii 
economici înfiinţaţi de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.  

De asemenea, o persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de 
consilier local şi un mandat de consilier judeţean.  

Alte incompatibilităţi se pot stabili prin lege. 
Persoana care a obţinut în alegeri calitatea de consilier local şi se află într-o 

stare de incompatibilitate poate opta între a fi consilier local sau a-şi păstra 
calitatea care îl face incompatibil cu exercitarea mandatului de consilier local. În 
cazul în care consilierul local nu renunţă la funcţia sau calitatea care îl face 
incompatibil cu exercitarea acestui mandat, el îşi poate pierde această calitate în 
urma hotărârii luate de majoritatea consilierilor locali. 

În urma alegerilor, prefectul procedează la convocarea consiliului local în 
şedinţă de constituire, în termen de 20 zile de la alegeri. Acest termen este un 
termen de recomandare, constituirea consiliilor locale putând avea loc şi după 
împlinirea acestuia.  

Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din 
numărul consilierilor locali aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această 
majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la 
convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal 
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constituită, se va proceda la o nouă convocare de prefect, peste alte trei zile, în 
aceleaşi condiţii.  

În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă 
convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor locali, 
prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali aleşi care au 
lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi 
de supleanţii înscrişi pe listele respective de candidaţi, organizându-se alegeri 
pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale.  

Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor locali 
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios 
administrativ, în termen de cinci zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este 
definitivă şi irevocabilă.  

Absenţa consilierilor locali de la şedinţa de constituire este considerată 
motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a 
necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în 
străinătate. 

Şedinţa de constituire are ca scop validarea mandatelor consilierilor locali, 
de fapt o autovalidare, la care participă cei aleşi pentru a constata legalitatea 
alegerii fiecărui consilier local şi inexistenţa unor incompatibilităţi.  

O comisie constituită în acest sens – comisia de validare – propune 
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor în funcţie de îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate şi de confirmarea faptului că alegerea nu s-a produs prin 
fraudă electorală.  

Mandatele de consilier local sunt validate cu votul deschis al majorităţii 
consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi ele sunt supuse controlului judecătoresc, 
în regimul contenciosului administrativ, sub condiţia justificării unui interes de cel 
care contestă legalitatea hotărârii. 

Consiliile locale sunt legal constituite după validarea mandatelor a cel 
puţin două treimi din membrii acestora.  

Durata mandatului consiliului local este de patru ani, dar el poate 
înceta înaintea împlinirii acestui termen. 

Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica. 
Consiliile locale pot fi dizolvate, de drept, ceea ce presupune organizarea 

de noi alegeri, chiar în cursul mandatului de patru ani, dacă: 
a) nu se întrunesc timp de două luni consecutiv; 
b) nu au adoptat, în trei şedinţe ordinare consecutive, nicio hotărâre; 
c) numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se 

poate completa prin supleanţi.  
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau 

orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu 



Sistemul administrativ românesc – inspiraţie franceză şi adaptare autohtonă 106 

privire la cazurile în care consiliile locale se dizolvă de drept. Instanţa analizează 
situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea 
instanţei este definitivă şi se comunică prefectului. 

De asemenea, consiliul local, mai poate fi dizolvat şi prin referendum 
local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a 
cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor 
cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale. 
Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de guvern, 
la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de 
zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului 
referendumului.  

 Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa 
acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente 
ale comunei, ale oraşului sau municipiului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce 
îi revin, potrivit legii. 

Spre deosebire de mandatul consiliului local, mandatul consilierului 
local se exercită după constituirea legală a autorităţii deliberative, respectiv 
la data depunerii jurământului. Încetarea mandatului de consilier local poate 
avea loc: 

– la data încheierii mandatului consiliului, de patru ani;  
– înaintea încheierii acestui termen în situaţia:  

- dizolvării consiliului local; 
- demisiei;  
- incompatibilităţii;  
- schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, 

inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;  
- lipsei nemotivate de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive 

ale consiliului local;  
- imposibilităţii exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de şase 

luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;  
- condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 

pedeapsă privativă de libertate;  
- punerii sub interdicţie judecătorească;  
- pierderii drepturilor electorale;  
- pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 

minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;  
- decesului.  

Legea administraţiei publice locale este consecventă în principiul 
potrivit căruia consiliile locale pot decide în orice problemă de interes local, cu 
excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. 
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Dincolo de această regulă generală, înscrisă în Legea administraţiei 
publice locale, legiuitorul a ţinut să precizeze câteva atribuţii care ţin în 
exclusivitate de autonomia locală, ele neputând fi transmise altor autorităţi ale 
administraţiei publice.  

Astfel, legea prevede printre atribuţiile consiliului local dreptul acestuia de 
a alege viceprimarul/viceprimarii, de a aproba statutul comunei sau al 
oraşului şi Regulamentul de funcţionare a consiliului local, pe baza unor 
norme orientative emise de guvern. Fidelă principiului autonomiei locale, legea 
prevede că autoritatea deliberativă a comunei sau a oraşului asigură autogestio-
narea acestuia prin buget, prin gestionarea personalului şi administrarea 
domeniului public sau privat al comunei sau al oraşului. 

Consiliul local, exercitând conducerea prin buget a treburilor publice 
locale, este cel care aprobă bugetul local, corelând veniturile şi cheltuielile 
acestuia, în funcţie de posibilităţile pe care le are la dispoziţie. Ca atare, fiecare 
consiliu local este îndreptăţit să stabilească dimensiunile serviciilor şi structura 
acestora, numărul de personal şi statutul acestuia, în funcţie de complexitatea 
sarcinilor administrative şi de posibilităţile financiare de care dispune. 

Atât soluţionarea treburilor publice, cât şi nivelul veniturilor bugetare sunt, 
însă, dependente de modul în care consiliul local acţionează în domeniul 
administrării patrimoniului comunei sau al oraşului. În această direcţie, unităţile 
administrativ-teritoriale, singurele înzestrate cu capacitate juridică deplină, prin 
autorităţile administraţiei publice locale, sunt titulare ale dreptului de a 
administra domeniul public şi domeniul privat al comunei sau al oraşului. Ele 
gestionează serviciile publice locale prin regii autonome, instituţii şi operatori 
economici de interes local, înfiinţate prin hotărâri proprii şi exercită în condiţiile 
legii şi controlul asupra activităţii acestora. 

În acumularea unor noi surse de venituri pentru bugetele locale, consiliile 
locale ale comunelor şi ale oraşelor sunt abilitate de lege să hotărască asupra 
cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local. De asemenea, consiliile locale hotărăsc, în condiţiile legii, 
asupra: 

a) cooperării sau asocierii cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau 
din străinătate, precum şi asupra aderării la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea promovării unor interese comune; 

b) înfrăţirii comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-
teritoriale din alte ţări. 

Aceste atribuţii ale consiliului local urmează a fi coroborate cu dispoziţiile 
legale privitoare la atribuţiile primarului, care exercită drepturile şi asigură 
îndeplinirea obligaţiilor ce revin comunei sau oraşului în calitate de persoană 
juridică. 
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Alături de aceste funcţii economice şi financiare exercitate în adminis-
trarea treburilor publice locale, consiliile locale ale comunelor şi ale oraşelor sunt 
responsabile pentru respectarea regulilor economice de piaţă în unităţile 
administrativ-teritoriale, asigurând libertatea comerţului şi a concurenţei loiale, 
fiind implicate, în egală măsură, în apărarea ordinii publice, în respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Consiliile locale, dând expresie calităţii colectivităţilor locale de persoane 
juridice de drept public exercită, totodată, autoritatea publică în limitele teritoriale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

Consiliile locale lucrează în şedinţe lunare, convocate de primar, sub 
conducerea unui preşedinte.  

Primarul sau cel puţin o treime din numărul consilierilor locali pot cere 
convocarea unei şedinţe extraordinare. Şedinţele ordinare sunt convocate cu cel 
puţin cinci zile înainte de data ţinerii acestora, iar cele extraordinare cu cel puţin 
trei zile înainte de aceeaşi dată. Consilierii locali sunt invitaţi la şedinţă în scris, 
precizându-se ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei. Concomitent, 
ordinea de zi se aduce la cunoştinţa populaţiei, asigurându-se exercitarea dreptului 
persoanelor interesate de a participa la aceste şedinţe. 

Şedinţele consiliilor locale sunt publice, cu excepţia cazurilor în care 
consilierii locali decid, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, ca acestea să se 
desfăşoare cu uşile închise. Ca atare, de regulă, la şedinţele consiliilor locale pot 
lua parte persoanele interesate.  

Potrivit legii, la aceste şedinţe pot participa, fără drept de vot, prefectul, 
preşedintele consiliului judeţean, reprezentanţii acestora, parlamentari, miniştri, 
precum şi alţi invitaţi. 

Cvorumul cerut de lege pentru desfăşurarea legală a şedinţei este întrunit 
dacă este prezentă majoritatea consilierilor.  

În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul adoptă, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate, hotărâri la 
propunerea: 

a) primarului; 
b) viceprimarului/viceprimarilor; 
c) consilierilor locali; 
d) cetăţenilor. 
 Adoptarea hotărârilor se face prin vot deschis sau prin vot secret, după 

cum decide consiliul local. Ca excepţie de la regulă, hotărârile privind patrimoniul 
se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. 

Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror 
rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. 
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Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai 
mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 
5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective. 

Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma 
propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică 
prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la 
dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 

Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria 
şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. 

După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare 
de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz. 

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Hotărârile cu caracter individual, cu privire la persoane, vor fi luate, întotdeauna, 
prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele şedinţei şi se 
avizează/contrasemnează, pentru legalitate, de secretarul unităţii administrativ-
teritoriale.  

Hotărârile consiliului local, prin grija secretarului: 
a) se comunică primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 

zece zile lucrătoare de la data adoptării; 
b) se aduc la cunoştinţă publică în termen de cel mult cinci zile de la 

comunicarea oficială către prefect; 
c) în cazul celor cu caracter individual, se comunică persoanelor interesate 

în termen de cel mult cinci zile de la comunicarea oficială către prefect. 
Hotărârile consiliului local devin obligatorii şi produc efecte juridice, după 

cum urmează: 
a) cele cu caracter normativ de la data aducerii lor la cunoştinţă publică; 
b) cele cu caracter individual de la data comunicării către persoanele 

interesate. 
În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei 

minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, hotărârile 
cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a 
cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se 
comunică, la cerere, şi în limba maternă. 

În vederea asigurării reprezentării autentice a intereselor colectivi-
tăţilor locale, sunt excluşi de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor 
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consilierii care, fie direct, fie prin soţ, soţie sau rude până la gradul IV 
inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.  

În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii 
locale. Aceştia au obligaţia să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să 
acorde audienţe. De asemenea, au obligaţia de a prezenta un raport anual de 
activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului. Consilierii locali răspund 
solidar pentru activitatea consiliului local sau, după caz, în nume propriu, pentru 
activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru hotărârile pe 
care le-au votat. 

Pentru a se asigura reprezentarea unitară a intereselor locale, Legea 
administraţiei publice locale prevede că locuitorii satelor, care nu au consilieri 
locali aleşi în autorităţile deliberative vor fi reprezentaţi la şedinţele consiliului 
local de un delegat sătesc, ales de o adunare sătească, formată din câte un 
reprezentant al fiecărei familii. 

Consiliul local poate fi dizolvat în cazul în care a adoptat, într-un interval 
de cel mult şase luni, cel puţin trei hotărâri care au fost anulate de instanţa de 
contencios administrativ, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi 
irevocabilă.  

 
4.3.6.2. Consiliul judeţean 
 
În terminologia Constituţiei, consiliul judeţean reprezintă o autoritate a 

administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi 
orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Legea administraţiei publice locale defineşte consiliul judeţean ca 
autoritate a administraţiei publice judeţene, consacrând în mod implicit, regula 
potrivit căreia judeţul este o colectivitate locală, intermediară între oraşe şi 
comune pe de o parte, şi stat, pe de altă parte. Această colectivitate locală dispune 
de propria sa administraţie, aleasă în condiţiile legii. 

Consiliile judeţene sunt compuse din consilieri judeţeni, numărul acestora 
fiind determinat de lege, în funcţie de numărul populaţiei judeţului respectiv. 

Atribuţiile consiliului judeţean sunt legate de exercitarea funcţiei de 
coordonare a activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Pentru realizarea acestei funcţii, consiliul judeţean are atribuţii privitoare 
la organizarea şi conducerea serviciilor publice judeţene, adoptarea de programe 
şi prognoze de dezvoltare economico-socială a judeţului, stabilirea orientărilor 
generale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriale, administrării 
domeniului public şi privat al judeţului, asigurarea construirii, întreţinerii şi 
modernizării drumurilor de interes judeţean şi drumurilor de legătură cu judeţele 
vecine, reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean. 
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Consiliul judeţean este condus de un preşedinte ales prin vot direct de 
cetăţenii cu drept de vot, cu domiciliul în judeţul respectiv. Acesta este ajutat de 
vicepreşedinţi aleşi prin vot indirect din rândul consilierilor judeţeni. 

De asemenea, consiliul judeţean adoptă bugetul local al judeţului şi 
stabileşte impozite şi taxe judeţene, precum şi taxe speciale pe timp limitat, în 
condiţiile legii. 

Atribuţiile economice ale consiliului judeţean se completează cu dreptul 
acestuia de a hotărî asupra înfiinţării de instituţii şi agenţi economici de interes 
judeţean, dobândirea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat 
şi de servicii publice de interes judeţean, precum şi participarea cu bunuri şi 
capital la societăţile comerciale, pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes 
judeţean.  

Consiliile judeţene numesc şi eliberează din funcţie conducătorii 
operatorilor economici de sub autoritatea lor, le controlează activitatea şi 
instituie norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societăţile 
comerciale pe care le înfiinţează. 

Atribuţiile consiliilor judeţene se extind şi în domeniul social, ştiinţific, 
cultural-artistic, sportiv şi în probleme referitoare la tineret, asigurând condiţii 
instituţionale sau materiale în aceste domenii. Ele exercită şi alte atribuţii stabilite 
de lege, cum ar fi atribuirea de denumiri pentru străzi, pieţe şi pentru alte 
obiective de interes local.  

În principiu, mandatul consiliului judeţean este de patru ani, consilierii 
judeţeni exercitându-şi atribuţiile de la data depunerii jurământului până la 
întrunirea noului consiliu judeţean desemnat în urma alegerilor generale pentru 
consiliile judeţene. 

Consiliul judeţean se întruneşte o dată la două luni, în şedinţe ordinare, şi 
ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. Convocarea consiliului 
judeţean se face prin intermediul secretarului judeţului, cu cel puţin cinci zile 
înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin trei zile înaintea şedinţelor 
extraordinare. Şedinţele extraordinare se convoacă la cererea preşedintelui 
consiliului judeţean, a cel puţin o treime din numărul membrilor săi sau la 
solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri 
excepţionale. 

Convocarea se face în scris la domiciliul consilierului judeţean, se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi va preciza data, ora, ordinea de zi a 
şedinţei şi locul acesteia. 

În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul judeţean adoptă hotărâri, care sunt 
acte administrative supuse contenciosului administrativ, fie de prefect, fie de 
persoanele interesate. 
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Preşedintele consiliului judeţean este, în virtutea legii, o autoritate 
administrativă distinctă, care, pe lângă atribuţiile de conducere a lucrărilor 
consiliului judeţean, dispune şi de alte atribuţii proprii.  

Astfel, în virtutea legii, preşedintele consiliului judeţean asigură execu-
tarea hotărârilor consiliului judeţean, exercită atribuţiile ce revin judeţului în 
calitate de persoană juridică, sprijină activitatea instituţiilor şi a regiilor autonome 
de interes judeţean, precum şi alte atribuţii stabilite de lege sau de consiliul 
judeţean.  

Atribuţiile specifice preşedintelui consiliului judeţean sunt legate de 
calitatea sa de ordonator principal de credite: întocmirea proiectului de buget şi a 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar, numirea şi eliberarea din funcţie a 
personalului administraţiei publice judeţene, inclusiv a secretarului judeţului, 
precum şi prezentarea de rapoarte consiliului judeţean cu privire la starea şi 
activitatea administraţiei judeţului sau cu privire la starea economică a judeţului. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele consiliului 
judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, ele fiind supuse 
controlului judecătoresc, fie în baza Legii contenciosului administrativ, fie în baza 
normelor dreptului comun. 

 
4.3.7. Primarul, administratorul public şi secretarul unităţii  

administrativ-teritoriale 
 
4.3.7.1. Primarul comunei, oraşului sau municipiului 
 
Primarul este autoritatea executivă a colectivităţilor locale care îndepli-

neşte, în acelaşi timp, şi rolul de reprezentant al statului în unitatea administrativ-
teritorială în care este ales. În fiecare comună, oraş şi municipiu se alege prin vot 
direct un primar, iar în municipiul Bucureşti un primar general. Se aleg primari şi 
în sectoarele urbane ale municipiului Bucureşti, care se află în relaţii de 
subordonare faţă de primarul general al municipiului Bucureşti. Potrivit Legii nr. 
215/2001, în activitatea sa, primarul este ajutat de unul sau doi viceprimari, care 
sunt aleşi de consiliul local pentru un mandat de patru ani, mandat care este egal 
cu cel al consiliului local. 

 Pentru funcţia de primar, alegerile se desfăşoară în circumscripţiile 
electorale organizate pentru alegerea consiliilor locale şi sub conducerea aceloraşi 
instanţe electorale. 

Alegerea primarului se face în cadrul unui scrutin uninominal, într-un 
singur tur de scrutin (în ultimii 20 de ani alegerea s-a făcut în două tururi de 
scrutin. Apreciem că actualul sistem, cu un singur tur de scrutin este unul 
nereprezentativ, un candidat putând deveni primar cu voturile a mai puţin de 10% 
din totalul alegătorilor). 
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Condiţiile de eligibilitate pentru funcţia de primar sunt circumscrise 
calităţii de cetăţean român (excluzându-se dubla cetăţenie) cu domiciliul pe 
teritoriul circumscripţiei electorale şi vârstei de 23 de ani. Sunt exceptaţi de la 
dreptul de a candida în alegeri militarii activi, judecătorii şi procurorii, 
persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru abuzuri în 
funcţii politice, juridice sau administrative, pentru încălcarea drepturilor 
fundamentale ale omului, pentru alte infracţiuni intenţionate, în măsura în care 
nu au fost reabilitate, precum şi persoanele care au încheiat contracte cu 
administraţia locală pentru executarea de lucrări, prestări de servicii ori de 
furnizare. 

Funcţia de primar este incompatibilă cu: 
− funcţia de prefect şi subprefect; 
− calitatea de funcţionar în aparatul propriu de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; calitatea de funcţionar 
public în aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean, al prefectului, al 
serviciilor publice de interes local sau judeţean, al serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi al celorlalte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale; calitatea de angajat în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale 
respective sau în cadrul aparatului propriu al prefectului din judeţul respectiv;  

− funcţia de manager sau membru în consiliul de administraţie al regiilor 
autonome ori de conducător al societăţilor comerciale înfiinţate de consiliile 
locale sau de consiliile judeţene;  

− calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de 
stat şi calităţile asimilate acestora; 

− orice funcţie de conducere din cadrul societăţilor comerciale la care 
statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, ori din 
cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale sau regiilor autonome; 

− orice alte activităţi sau funcţii publice, cu excepţia funcţiilor didactice 
şi a funcţiilor din cadrul unor fundaţii ori organizaţii neguvernamentale. 

Mandatul primarului poate înceta înainte de termen în caz de (art. 69 şi 
urm. ale Legii nr. 215/2001): 

a) demisie; 
b) incompatibilitate;  
c) schimbare a domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;  
d) imposibilitate a exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de şase 

luni consecutiv, cu excepţia cazului suspendării mandatului în situaţia arestării 
preventive; 

e) constatare, după validarea mandatului, a faptului că alegerea s-a făcut 
prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale; 

f) condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 
pedeapsă privativă de libertate; 
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g) punere sub interdicţie judecătorească; 
h) pierdere a drepturilor electorale;  
i) deces; 
j) ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în condiţiile 

legii; 
k) neexercitare, în mod nejustificat, a mandatului timp de 45 de zile 

consecutiv. 
Demiterea primarului se poate face prin hotărâre a guvernului, la 

propunerea prefectului, în condiţiile legii. Ca în cazurile de dizolvare a consiliului 
local, demiterea primarului este supusă controlului judecătoresc, hotărârea 
guvernului putând fi atacată în faţa instanţei de contencios administrativ, fără a fi 
necesară efectuarea procedurii prealabile cerute de lege. Până la alegerea unui nou 
primar sau pe timpul suspendării din funcţie a acestuia, în virtutea ordinului 
prefectului, ca urmare a unei anchete judiciare, atribuţiile acestuia se îndeplinesc 
de viceprimar. 

Suspendarea din funcţie a primarului poate fi dispusă de prefect numai la 
cererea motivată a instanţei de judecată sau a Parchetului, în cazul arestării 
preventive. 

Atribuţiile primarului sunt dependente de calitatea acestuia de reprezentant 
al colectivităţii în care a fost ales şi reprezentant al statului în unitatea adminis-
trativ-teritorială. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, a legilor şi a 
celorlalte acte normative emise de autorităţile statale. În aceeaşi calitate, 
primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi conduce serviciile de 
stare civilă şi de autoritate tutelară. 

În calitate de reprezentant al statului în comuna sau oraşul în care a fost 
ales, primarul îndeplineşte sarcini ce-i revin din actele normative privitoare la 
recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la aducerea la cunoştinţa 
cetăţenilor a legilor. 

Primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile 
legii, concursul şefilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi 
revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. 

Atunci când acţionează ca autoritate executivă a administraţiei locale, 
primarul trebuie să asigure executarea hotărârilor consiliului local. Totodată, 
primarul este abilitat de lege să facă propuneri consiliului local cu privire la 
organizarea referendumului local, la reglementările locale privitoare la 
urbanism şi amenajarea teritoriului, la proiectul de statut al personalului, 
numărul de personal şi salarizarea acestuia. În aceeaşi calitate, primarul este 
abilitat de lege să exercite atribuţii specifice în materie de buget local, ordine 
şi linişte publică, salubritate, drumuri publice şi circulaţie rutieră, conducere 
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a serviciilor publice locale şi administrare a bunurilor comunei sau ale 
oraşului, prevenire şi limitare a urmărilor unor situaţii excepţionale. 

În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii, care sunt acte 
administrative supuse contenciosului administrativ. Unele din actele sale nu 
îmbracă însă acest caracter şi sunt supuse fie regulilor dreptului muncii (actele 
privitoare la angajarea unor funcţionari pe bază de contract de muncă), fie celor 
specifice altor ramuri ale dreptului privat. 

De asemenea, primarul, în calitatea sa de reprezentant al persoanei juridice 
(comuna sau oraşul), încheie acte juridice supuse regulilor dreptului civil sau 
comercial, care nu intră sub incidenţa contenciosului administrativ. 

Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar. Pe 
toată durata mandatului de primar şi de viceprimar, contractul de muncă al 
acestora se suspendă.  

Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al 
acestuia. Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, 
din rândul membrilor acestuia. Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate 
face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în 
funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali 
în funcţie. 

 
4.3.7.2. Administratorul public 
 
Descentralizarea administraţiei publice româneşti a produs o diversificare 

a serviciilor publice şi o sporire a complexităţii muncii, ceea cea a condus la 
creşterea numărului funcţiilor de conducere şi la specializarea acestora. Primarii şi 
preşedinţii consiliilor judeţene, în exercitarea calităţii lor de autorităţi executive 
ale administraţiei publice locale, trebuie să îmbine elementele de natură tehnică, 
ştiinţifică, administrativă, cu calităţi şi aptitudini manageriale, fapt care implică 
profesionalizarea conducerii de vârf în administraţia publică locală. În acest 
context, s-a constatat necesitatea eficientizării managementului public la nivel 
local, prin separarea palierului politic de cel executiv şi prin atragerea de 
specialişti cu o înaltă calificare. 

Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 reglementează o serie de elemente de noutate menite 
să răspundă problemelor importante ale administraţiei publice locale, în principal 
celor legate de slaba capacitate administrativă şi de lipsa mecanismelor de 
implementare a prevederilor legale existente.  

Între elementele de noutate aduse de Legea nr. 286/2006 se regăseşte şi 
conceptul de administrator public, legea oferind posibilitatea delegării anumitor 
sarcini de la primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean către adminis-
tratorul public. Cadrul legal este orientativ, permiţând autorităţilor administraţiei 
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publice locale să înfiinţeze postul de administrator public şi lăsând la latitudinea 
acestora numărul şi importanţa atribuţiilor conferite persoanei din funcţia respec-
tivă. În spiritul respectării principiilor descentralizării, autonomiei decizionale şi 
auto-reglementării, funcţia are un caracter opţional. Administratorul public poate 
fi angajat, în condiţiile legii, la propunerea primarului sau a preşedintelui 
consiliului judeţean, cu aprobarea consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean, în limita numărului maxim de posturi din organigramă. Atât numirea, 
cât şi eliberarea din funcţie a administratorului public sunt realizate de primar sau 
preşedintele consiliului judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 
În baza unui contract de management încheiat cu primarul/preşedintele consiliului 
judeţean, administratorul public poate să îndeplinească atribuţii de coordonare a 
aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local/judeţean. Astfel, 
în funcţie de numărul şi importanţa atribuţiilor delegate, administratorul public 
poate organiza, coordona şi gestiona activitatea primăriei/consiliului judeţean, 
fiind un partener al managementului de vârf în procesul de adoptare a deciziilor 
strategice. 

Administratorul public participă şi este consultat în procesul de alocare a 
resurselor materiale, financiare, umane şi informaţionale, ca o condiţie a 
exercitării funcţiei în care a fost învestit şi de realizare a programului şi a 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de management. 

Legea sus-menţionată prevede, de asemenea, că asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară pot opta pentru angajarea de administratori publici în vederea 
asigurării unei gestionări eficiente a serviciilor publice care fac obiectul asocierii. 

 
4.3.7.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii  

administrativ-teritoriale 
 
Potrivit art. 116 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare unitate 
administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are 
un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, al oraşului al 
municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti şi al judeţului este funcţionar 
public de conducere, cu studii universitare de licenţă juridice sau administrative. 
Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie. El nu poate fi membru al unui partid 
sau al unei formaţiuni politice, sub sancţiunea destituirii din funcţie. Secretarul nu 
poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, sub 
sancţiunea eliberării din funcţie. 

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de 
serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale/ 
subdiviziunii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile 
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Drept urmare, numirea 
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secretarului se face prin dispoziţie a primarului comunei, al oraşului, al 
municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti ori prin dispoziţie a 
preşedintelui consiliului judeţean, după caz. 

Concursul pentru funcţia publică vacantă de secretar al unităţii adminis-
trativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale este organizat în condiţiile 
legii, astfel:  

a) de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere de secretar al oraşului, al municipiului, al sectorului 
municipiului Bucureşti şi al judeţului;  

b) de primarul comunei în al cărui stat de funcţii se află funcţia publică de 
conducere de secretar al comunei.  

În vederea verificării şi validării condiţiilor legale de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de 
autorităţile executive publice organizatoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici desemnează un responsabil de procedură, funcţionar public, reprezentant 
al acesteia în comisia de concurs.  

În cazul concursurilor pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de 
secretar al comunei, primarul comunei are obligaţia de a comunica Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel 
puţin 20 de zile înainte de începerea procedurilor prevăzute de lege. 

Secretarul unităţii administrativ-teritoariale/subdiviziunii administrativ-
teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui 
consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;  

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;  
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre 

consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, 
precum şi între aceştia şi prefect;  

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi 
a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a 
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;  

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice 
şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, 
întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean;  
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g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;  

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau 
de primar.  

Ceea ce necesită a fi subliniat este faptul că secretarul unităţii 
administrativ-teritoariale/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte: 

a) atribuţiile stabilite prin lege; 
b) însărcinările date de consiliul local sau de primar. 
 
4.3.8. Serviciile publice 
 
4.3.8.1. Teoria serviciului public  
 
În definirea serviciului public s-au conturat trei mari perioade: sfârşitul 

secolului XX – definiţia clasică, formulată îndeosebi de teoreticienii francezi, 
specialişti în drept public, a căror concepţie a fost preluată în majoritatea ţărilor 
europene, perioada interbelică, în care regăsim numeroase dezbateri ale 
doctrinarilor români şi perioada actuală, care, pe lângă abordarea juridică aduce 
noi tendinţe, înglobând puncte de vedere economice, sociale, manageriale şi ale 
utilizatorilor în definirea serviciului public. Această ultimă etapă este puternic 
influenţată de „criza serviciului public” şi de evoluţiile de la nivelul Uniunii 
Europene. 

Literatura românească de specialitate din perioada interbelică fundamenta 
noţiunea de serviciu public pornind de la nevoile sociale pe care le satisfăcea 
statul, serviciul public fiind „mijlocul prin care administraţia îşi exercita 
activitatea”40, susţinându-se ideea de serviciu public ca fundament al acţiunilor 
publice. 

Astfel, Anibal Teodorescu susţine că „funcţia executivă a statului se 
exercită prin servicii publice, acestea fiind înfiinţate şi organizate de stat sau 
subîmpărţirile sale administrative pentru îndeplinirea atribuţiilor lor executive.”41 

În literatura de specialitate interbelică din România, termenul de serviciu 
public a fost definit în mai multe moduri: ca „activitate a autorităţilor publice 
pentru satisfacerea unor nevoi de interes general, care este atât de importantă, 
încât trebuie să funcţioneze în mod regulat şi continuu”42, sau ca „un organism 
administrativ, creat de stat, judeţ sau comună, cu o competenţă şi puteri 
determinate, cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al 
administraţiei publice care l-a creat, pus la dispoziţia publicului pentru a satisface 

                                                            
40 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura Nemira, Bucureşti, 1996, p. 61. 
41 A. Teodorescu, op. cit., p. 256. 
42 E.D. Tarangul, op. cit., p. 124. 
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în mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter general, căreia iniţiativa privată nu 
ar putea sa-i dea decât o satisfacţie incompletă şi intermitentă”43. Aşadar, aceste 
teorii se înscriu în linia formulată de şcoala clasică franceză, subliniind ideea de 
serviciu ca activitate şi organism, creat de puterea publică în numele interesului 
general. 

În opinia acestui ultim autor, orice serviciu public, fie că este al statului, al 
judeţului sau al comunei, are următoarele trăsături: 

− nevoile publice ale statului, judeţului sau comunei sunt satisfăcute din 
bugetele acestor instituţii; 

− gestiunea financiară a acestor servicii publice este supusă legii conta-
bilităţii generale a statului; 

− actele juridice îndeplinite de agenţii serviciului sunt acte administrative; 
− agenţii sau funcţionarii serviciului sunt supuşi ierarhiei administrative, 

adică au un singur şef pentru activitatea serviciului; 
− când un serviciu public face o lucrare, de pildă o construcţie, o şosea, 

această lucrare este supusă condiţiilor generale de întreprindere şi lucrări publice; 
− pentru lucrările pe care le face, poate recurge la expropriere pentru o 

cauză de utilitate publică; 
− trebuie să aibă o funcţionare regulată şi continuă, atât timp cât există; 
− specialitatea serviciului public, fiecare serviciu public fiind creat pentru 

satisfacerea unui anumit sau unor anumite interese de ordin general; 
− în general, are mai multe subdiviziuni, corespunzând fiecare unei 

ramuri de activitate: operaţiuni administrative, tehnice, comerciale, financiare etc. 
Aşadar, se observă că serviciile publice erau înfiinţate şi furnizate doar de 

agenţi publici, aspect care nu corespundea în totalitate cu dinamica socială şi cu 
creşterea solicitărilor de servicii, în contextul unei lipse de flexibilitate a 
structurilor publice la aceste cerinţe, astfel că au apărut mutaţii majore în 
furnizarea serviciilor, prin acceptarea prestării acestora de agenţi privaţi care 
dispun de prerogative de putere publică, sub controlul administraţiei. 

 
4.3.8.2. Consideraţii legislative privind serviciile publice locale  

în România 
 
În situaţia în care în viaţa unui stat au loc schimbări politice structurale şi 

anume, când se schimbă regimul politic, ori când un stat îşi reînnoieşte 
fundamental bazele politico-juridice, economice, sistemul social-politic, este 
necesară adoptarea unei noi legi fundamentale. Schimbările menţionate au dus la 
adoptarea în România a unei noi Constituţii în 1991.  

                                                            
43 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ediţia a IV-a, Institutul de Arte Grafice 
„E. Mârvan”, Bucureşti, 1934, p. 123. 
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Pe baza principiilor constituţionale, a fost adoptată Legea administraţiei 
publice locale nr. 69/199144, lege care accentuează revenirea la tradiţia 
românească privind modul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice 
locale, preluând principiile legislaţiei interbelice în materie. 

 Legea stabileşte că administraţia publică în unităţile administrativ-
teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi 
consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 

 Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală 
în comune şi oraşe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca 
autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de 
lege. 

În fiecare judeţ se alege un consiliu judeţean, care coordonează activitatea 
consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
Consiliul judeţean alege, din rândul membrilor săi, preşedintele şi delegaţia 
permanentă. 

 Raporturile dintre administraţia publică judeţeană şi cea locală au la bază 
principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. 
În relaţiile dintre administraţia publică locală şi cea judeţeană nu există raporturi 
de subordonare. 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, cu respectarea legii, în 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi publice. 

Legea face referiri şi la bunurile unităţilor administrativ-teritoriale: 
constituie patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile 
care aparţin domeniului public de interes local, domeniului privat al acesteia, 
precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Potrivit art. 76, consiliile locale şi cele judeţene hotărăsc cu privire la 
concesionarea, închirierea, locaţia de gestiune a bunurilor aparţinând domeniului 
public sau privat. De asemenea, consiliile locale şi cele judeţene pot hotărî 
înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor societăţi comerciale, asociaţii, agenţii şi pot 
organiza alte activităţi, în scopul executării unor lucrări de interes local, cu 
capital social constituit prin aportul consiliilor şi al altor persoane juridice şi 
fizice (art. 82). 

Referirile Legii nr. 69/1991 a administraţiei publice locale cu privire la 
serviciile publice locale se completau cu prevederile Legii privatizării societăţilor 
comerciale nr. 58/199145 şi ale Legii contractului de management nr. 66/199346. 

                                                            
44 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 169, din 16 august 1991. 
45 Ibidem. 
46 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 244, din 13 octombrie 1993. 
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Dezvoltarea serviciilor publice locale a fost impulsionată de adoptarea 
legislaţiei în domeniul finanţelor publice locale.  

Astfel, se consideră că normele care asigură autorităţilor locale autonomie 
în diferite ramuri de activitate (cultură, instituţii sociale, sănătate, agricultură etc.) 
nu pot produce efectul dorit şi devin formale dacă nu sunt susţinute şi de acte 
normative adecvate pentru crearea condiţiilor dezvoltării autonomiei şi în 
domeniul financiar. Pornind de la această constatare a fost adoptată Legea 
finanţelor publice locale nr. 189/199847. 

Legea nr. 189/1998 avea menirea să asigure o autonomie cât mai largă în 
domeniul finanţelor publice locale, urmărind să contribuie la soluţionarea 
următoarelor neajunsuri: 

− resurse financiare insuficiente, în raport cu necesităţile de cheltuieli; 
− lipsa unui sistem care să stimuleze autorităţile administraţiei publice 

locale în descoperirea de noi resurse pentru creşterea veniturilor proprii, pe de o 
parte şi raţionalizarea cheltuielilor, pe de altă parte; 

− disfuncţionalităţi în administrarea bugetelor locale, cauzate îndeosebi 
de aprobarea cu întârziere a bugetului de stat şi implicit a transferurilor şi a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii către bugetele locale; 

− criterii şi mijloace neadecvate pentru desfăşurarea unui management de 
calitate, eficient şi operativ în sectorul serviciilor publice; 

− lipsa personalului de specialitate (fiscal, tehnic etc.) cu ajutorul căruia 
administraţia publică să-şi îndeplinească sarcinile. 

Legea îşi propunea să dezvolte rolul autorităţilor administraţiei publice 
locale în conformitate cu principiile autonomiei locale şi cu mecanismele 
economiei de piaţă, să stabilească resursele financiare ale administraţiei publice 
locale în concordanţă cu obligaţiile de administrare.  

În anul 2001, pornind de la observaţia că Legea nr. 69 a administraţiei 
publice locale adoptată în anul 1991 nu mai corespunde evoluţiei administraţiei 
publice româneşti, a fost adoptată o nouă lege care să reglementeze organizarea 
şi funcţionarea administraţiei publice locale şi implicit serviciile publice de la 
acest nivel48. 

Secţiunea a 2-a a Capitolului IV din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 este intitulată: „Serviciile publice ale comunei, oraşului şi aparatul 
propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale”, iar în 
cuprinsul articolelor din această secţiune, este utilizată sintagma: „servicii publice 
ale comunei sau oraşului”. Precizarea din titlul secţiunii ne determină să 
considerăm că în realitate este vorba despre două categorii de servicii publice 
locale: 
                                                            
47 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40, din 22 octombrie 1998. 
48 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204, 
din 23 aprilie 2001. 
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− servicii publice organizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
− servicii publice subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. 
Rezultat al tendinţelor de descentralizare a serviciilor publice, începând 

din anul 2000, autorităţile locale au primit noi responsabilităţi în următoarele 
domenii: 

− colectarea impozitelor şi taxelor locale; 
− susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului; 
− susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap; 
− asistenţa socială; 
− învăţământul preuniversitar de stat; 
− serviciile de gospodărie comunală; 
− serviciile comunitare de urgenţă; 
− serviciile de evidenţă informatizată a persoanei; 
− serviciile de poliţie comunitară. 
În 2003, prin revizuirea Constituţiei, au fost aduse unele clarificări, 

îndeosebi cu privire la deconcentrarea serviciilor publice, precizându-se 
următoarele:  

(1) Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se 
întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice. 

(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei 
minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii 
minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile 
prevăzute de legea organică.  

În anul 2004, pornind de la Strategia de reformă a administraţiei publice 
adoptată în 2001 şi revizuirea Constituţiei, a fost elaborată Strategia de accelerare 
a reformei în administraţia publică, ce, la nivel formal, este încă în vigoare. Din 
păcate, se constată că obiectivele ambiţioase ale acestei strategii, inclusiv cele care 
vizează serviciile publice, au fost doar parţial atinse49. 

Atât autorităţile centrale, cât şi cele locale au avut şi au în vedere aplicarea 
unei strategii de modernizare şi dezvoltare a serviciilor publice, strategie ce are la 
bază următoarele obiective fundamentale:  

a) descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii 
autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei; 

b) extinderea sistemelor pentru serviciile de bază (alimentare cu apă, 
canalizare, salubrizare) şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste 
servicii; 
                                                            
49 Cu privire la gradul de atingere a obiectivelor acestei strategii – „Reforma administraţiei publice 
din perspectiva integrării europene”, studiu de impact realizat în cadrul proiectului PAIS 3, IER, 
autori Marius Profiroiu, Ion Tudorel, Dragoş Dincă, Radu Carp, Bucureşti, 2005.  
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c) restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor 
defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate. 

d) promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de 
monopolizare; 

e) atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor în domeniul 
infrastructurii locale; 

f) instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la 
finanţarea serviciilor comunale; 

g) promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă. 
Anul 2006 reprezintă un moment de cotitură în materie de reformă 

legislativă a serviciilor publice, acum fiind adoptate o serie de acte normative ale 
căror prevederi le vom analiza în continuare.  

A. Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006. 

Secţiunea a 2-a a Capitolului IV al Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, modificată prin Legea nr. 286/2006, este intitulată: „Instituţiile, 
serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului”.  

Consiliile locale pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de 
interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor 
locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care 
dispun.  

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condiţiile legii.  

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate 
al primarului se fac de primar, în condiţiile legii. 

Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată în 
2006, consiliile locale şi judeţene pot contracta, în condiţiile legii, lucrări şi 
servicii de utilitate publică.  

De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi asupra 
dării în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de in-
teres local, în condiţiile legii, vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor pro-
prietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii. 

La art. 38 stabileşte că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. 
d), consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  

1) Educaţia;  
2) Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, 

a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială;  
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3) Sănătatea;  
4) Cultura;  
5) Tineretul;  
6) Sportul;  
7) Ordinea publică;  
8) Situaţiile de urgenţă;  
9) Protecţia şi refacerea mediului înconjurător;  
10) Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice 

şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;  
11) Dezvoltarea urbană;  
12) Evidenţa persoanelor;  
13) Podurile şi drumurile publice;  
14) Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natu-

ral, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public 
local, după caz;  

15) Serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;  
16) Activităţile de administraţie social-comunitară;  
17) Locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea 

unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;  
18) Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale 

de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 
B. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile 
şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice.  

Potrivit Legii nr. 51/2006, art. 8, 9, autorităţile administraţiei publice 
locale au competenţa exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte 
înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării 
serviciilor de utilităţi publice, precum şi în aspectele vizând crearea, dezvoltarea, 
modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice. 

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 
utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri în 
legătură cu: 

a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea servicii-
lor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi 
publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, 
inclusiv cu consultarea operatorilor; 
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b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul 
realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

c) asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării, organizării, gestionării 
şi exploatării în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi 
realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice; 

d) delegarea gestiunii serviciilor, precum şi darea în administrare sau 
concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale, ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor; 

e) participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului 
social al unor societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea servi-
ciilor de utilităţi publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz; 

f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea progra-
melor de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor 
existente; 

g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii 
serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente serviciilor; 

h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regula-
mentelor-cadru ale serviciilor, elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente; 

i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi 
taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de 
autorităţile de reglementare competente; 

j) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru 
serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de 
autorităţile de reglementare competente; 

k) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol; 
l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 
Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 

utilizatori sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor 
juridice de drept public. 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de 
utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: 

a) să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe 
criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv 
atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin 
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, 
în cazul gestiunii directe; 
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b) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice 
multianuale; 

c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie 
a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante; 

d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-
edilitare aferente serviciilor; 

e) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi 
strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor; 

f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi 
publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora; 

g) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la 
cererea uneia dintre părţi; 

h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi 
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu 
privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, 
ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la 
încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor 
de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei 
mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor. 

Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 
operatori sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz, în 
funcţie de forma de gestiune adoptată. Autorităţile administraţiei publice locale 
au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, următoarele drepturi: 

a) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a 
operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii; 

b) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului 
furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a 
bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, 
încredinţate pentru realizarea serviciului; 

c) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor 
apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor; 

d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi 
modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori; pentru serviciile care 
funcţionează în condiţii de monopol, aprobarea preţurilor şi tarifelor, după caz, se 
face pe baza avizului de specialitate emis de autoritatea de reglementare 
competentă; 
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e) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul 
nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a 
obligat; 

f) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul 
indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură 
continuitatea serviciilor; 

g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau 
modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care 
funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de 
reglementare competente. 

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să rezilieze unilateral 
contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură 
pentru delegarea gestiunii acestora, în cazul în care constată şi dovedesc 
nerespectarea repetată de operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu 
adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure 
atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi. 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de 
operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice: 

a) să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma 
de proprietate, de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune 
adoptat; 

b) să asigure un mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial; 
c) să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de 

dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite 
prin contractul de delegare a gestiunii serviciului; 

d) să asigure resursele necesare finanţării infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale; 

e) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor 
economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes 
public. 

C. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006. 

Ordonanţa reglementează procedurile de atribuire a contractului de 
achiziţie publică şi a contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii, 
precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor 
emise în legătură cu aceste proceduri. 

D. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 627 din 20 iulie 2006. 
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Legea stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi 
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor 
publice implicate în domeniul finanţelor publice locale. 

E. Legea – cadru nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării, publicată 
în  Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 453 din 25 mai 2006. 

Legea stabileşte principiile, regulile şi cadrul instituţional care reglemen-
tează procesul de descentralizare administrativă şi financiară. 

 
4.3.9. Domeniul public 
 
Prevederile cu caracter general privind proprietatea şi regimul juridic al 

bunurilor le găsim în Constituţie. 
Potrivit art. 136 din Constituţia României, în România există două forme 

de proprietate: 
– publică şi 
– privată. 
Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. 
Bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul 

aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în 
interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi 
ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul 
exclusiv al proprietăţii publice. 

Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi 
date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi 
concesionate ori închiriate. 

În completarea textului constituţional care face trimitere la lege, mai 
trebuie să avem în vedere şi unele dispoziţii ale Codului civil.  

Textele din Codul civil fac referire la „bunuri care nu sunt ale 
particularilor”, categorie în care sunt incluse bunuri din domeniul public, 
împreună cu unele bunuri din domeniul privat al persoanelor de drept public. 

Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea 
asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în 
care proprietatea, de asemenea în regim public, aparţine comunelor, oraşelor, 
municipiilor sau judeţelor. 

Administrarea domeniului public de interes naţional se face de organele 
prevăzute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de 
consiliile locale sau, după caz, de consiliile judeţene. 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia stabileşte că dreptul de proprietate publică asupra bunurilor care, potrivit 
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, aparţine statului sau 
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unităţilor administrativ-teritoriale; iar acestea exercită posesia, folosinţa şi 
dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în 
condiţiile legii. 

Se realizează o distincţie clară între bunurile publice şi bunurile proprietate 
privată ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, introducându-se noţiunea 
de domenialitate. Astfel, domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la 
art. 136 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care face parte 
integrantă din Legea nr. 213/1998 şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau 
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de 
unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.  

Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 
alin. (4) din Constituţie, din cele prevăzute la pct. I din anexa la Legea nr. 
213/1998, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate 
ca atare prin lege. 

Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II 
din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare 
prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz 
sau de interes public naţional. 

Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit 
din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes 
public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt 
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este 
alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul 
public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept 
de proprietate privată. 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 aduce unele precizări 
în acest sens. Astfel, potrivit legii, închirierea, concesionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public şi privat de interes local şi vânzarea ori cumpărarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat de interes local se fac numai cu aprobarea 
consiliului local sau judeţean, după caz. 

Aşadar, conform legislaţiei în vigoare, domeniul public se particula-
rizează prin: 

1. Moduri speciale de achiziţie 
 Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 
a) pe cale naturală; 
b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii; 
c) prin expropriere pentru o cauză de utilitate publică (Legea nr. 33/1994); 
d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de guvern, de consiliul 

judeţean sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul 
public; 
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e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru o cauză de utilitate 
publică; 

f) prin alte moduri prevăzute de lege. 
Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora se face, după caz, prin 
hotărâre a guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. 

Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, 
după caz, prin hotărâre a guvernului. 

 Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea guvernului, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau a consiliului local. 

 Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost 
trecut în domeniul privat. 

Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin 
hotărâre a guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege 
nu se dispune altfel. 

2. Regim juridic special 
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi impres-

criptibile, după cum urmează: 
a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate 

sau închiriate, în condiţiile legii; 
b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii 

reale; 
c) nu pot fi dobândite de alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul 

posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. 
3. Regim special de folosinţă de particulari 
Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor 

autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a 
altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local. 

Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a guvernului 
sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau a consiliului local. 

Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi 
să dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în 
administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său 
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nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de 
transmitere. 

 Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a guvernului, a 
consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să 
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 

Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană 
fizică sau juridică, română sau străină, de titularul dreptului de proprietate sau 
de administrare. 

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face 
prin licitaţie publică, în condiţiile legii. 

Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprie-
tate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. 

4. Regim special de amenajare 
5. Regim special de soluţionare a litigiilor 
Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeţelor, 

comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt de competenţa instanţelor de 
contencios administrativ. 

 
4.3.10. Unităţile administrativ teritoriale, regiunile de dezvoltare  

şi reţeaua naţională de localităţi 
 
4.3.10.1. Unităţile administrativ-teritoriale 
 
Potrivit Constituţiei, teritoriul României este organizat, din punct de vedere 

administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate 
municipii.  

Comunele româneşti reprezintă categoria cea mai însemnată de unităţi 
administrativ-teritoriale (alături de oraşe şi judeţe), atât numeric, cât şi 
demografic. Astfel, există în România 2.858 de comune (care cuprind 13.000 de 
sate) dintr-un total de 3.178 de unităţi administrativ-teritoriale. Deşi cele mai 
numeroase, comunele şi spaţiul rural în general nu s-au bucurat de o atenţie pe 
măsură în cadrul programelor de reformă sau în planul instrumentelor menite să le 
sprijine dezvoltarea.  

Comuna medie din România are între 3.500 şi 4.000 de locuitori50, din 
care 23% peste 60 de ani (faţă de 16% în mediul urban), iar 25% sub 18 ani. 
Sporul natural este negativ, atingând valoarea de -3,7/1.000 de locuitori. Numărul 

                                                            
50 Cu mult mai puţin decât standardul considerat optim la nivel internaţional, de 10.000 de 
locuitori. 
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mediu de membri ai unei gospodării rurale este de trei persoane. Comuna are câte 
trei-patru sate componente, cu distanţa medie de şapte km între cele mai 
îndepărtate dintre ele. Suprafaţa medie este cuprinsă între 6.000 şi 7.000 de ha, 
din care peste 90% în extravilan. 

Oraşul este unitatea administrativă condusă de un consiliu local şi un 
primar ales. Oraşele mai importante pot fi declarate municipii. România are 263 
de oraşe, dintre care 82 sunt municipii.  

Judeţul este unitatea administrativă condusă de consiliul judeţean şi preşe-
dintele acestuia. România are 41 de judeţe plus municipiul-capitală Bucureşti, care 
are un statut similar cu acela de judeţ. Un judeţ are, în medie, o suprafaţă de 
5.800 de km2 și o populaţie de 500.000 de locuitori.  

 
4.3.10.2. Regiunile de dezvoltare 
 
Regiunile de dezvoltare sunt considerate ca fiind acele „zone ce cuprind 

teritoriile judeţelor României, fiind constituite în urma unor convenţii încheiate 
între reprezentanţii consiliilor judeţene şi după caz ai Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică şi fără atributele specifice 
unităţilor administrative teritoriale”51. 

Politica de dezvoltare regională este o componentă a reformei promovate 
de Guvernul României, având ca obiectiv principal diminuarea dezechilibrelor 
economice şi sociale acumulate în timp, precum şi prevenirea apariţiei unor noi 
dezechilibre şi susţinerea dezvoltării generale durabile a tuturor regiunilor ţării. 

Acest lucru se impune în România pentru că până în 1989 s-au acumulat 
disparităţi între nivelurile de dezvoltare economică şi socială ale diferitelor zone 
ale ţării, cauzate de faptul că activitatea industrială era concentrată în câteva 
regiuni ale ţării, unde se aflau şi resurse minerale şi energetice, iar economia 
celorlalte regiuni a fost dominată de activităţile agricole. 

Deşi s-a inclus în Planul Naţional Unic din 1976 o dezvoltare în profil 
teritorial, mai exact o impunere de la centru a unui model economic, acesta se 
subordona criteriului unic ce viza dezvoltarea industrială. Rezultatele obţinute au 
fost negative, întrucât industrializarea forţată a unor judeţe s-a făcut fără a se ţine 
cont de criteriile de eficienţă. 

Din acest motiv, integrarea României în Uniunea Europeană a reprezentat 
unul dintre cele mai importante obiective strategice ale ţării noastre, procesul de 
integrare europeană pe care România l-a parcurs reprezentând soluţia mai multor 
probleme cu care se confruntă în prezent societatea noastră52. 
                                                            
51 Art. 5 şi 6 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, modificată şi 
completată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577, din 29 iunie 2004. 
52 V.R. Ionescu, Strategii de dezvoltare comunitară şi regională, Editura Fundaţiei Academice 
„Danubius”, Galaţi, 2006, p. 81. 
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După 1990, politica de dezvoltare regională a României s-a rezumat la 
câteva programe naţionale, concepute şi promovate de guvern în scopul sprijinirii 
unor zone şi regiuni defavorizate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, 
economice şi politice.53 

Din cauza resurselor financiare insuficiente, precum şi din cauza lipsei 
unui cadru legal şi instituţional şi a unei viziuni unitare în acest domeniu, 
rezultatele obţinute au fost nesatisfăcătoare. Astfel, eforturile autorităţilor române 
pentru adaptarea la cerinţele Uniunii Europene presupun desfăşurarea unui amplu 
proces de eficientizare a economiei româneşti, care să ne permită o apropiere faţă 
de nivelul de dezvoltare al ţărilor vest-europene, dar şi realizarea demersurilor 
necesare în vederea realizării unui echilibru monetar, social şi cultural. 

O vastă analiză a unităţilor administrativ-teritoriale sub aspectul 
dezvoltării economice şi sociale a fost făcută de studiul „Carta Verde, Politica de 
Dezvoltare Regională în România”54. 

În urma acestui studiu55 s-a constat că în România există disparităţi majore 
la nivelul dezvoltării diverselor regiuni ale ţării, iar această situaţie se datorează 
existenţei unui potenţial diferit de dezvoltare, referindu-ne aici atât la resursele 
naturale şi umane, cât şi la modelele demografice, economice, tehnologice, 
sociale, politice şi culturale care le-au caracterizat de-a lungul istoriei. 

Carta Verde a propus guvernului un posibil model de dezvoltare regională, 
pe baza căruia acesta a elaborat un proiect de lege privind dezvoltarea regională, 
care, după numeroase revizuiri, discuţii şi dezbateri la nivel central şi local, cu 
autorităţile şi instituţiile interesate, a fost adoptat de parlament în luna iulie 199856. 

                                                            
53 V. Iuhas, Dezvoltare economică regională – implicaţii economice şi sociale, Editura Emia, 
Deva, 2004, p. 61. 
54 Guvernul României, CE – Programul Phare, Carta Verde – Politica de Dezvoltare Regională în 
România, Bucureşti, 1997. 
55 În urma studiului se desprindea necesitatea creării unei Agenţii Naţionale de Dezvoltare 
Regională, care a şi funcţionat între anii 1998 şi 2000. Această agenţie era responsabilă cu 
elaborarea şi implementarea politicii regionale a ţării, ca agenţie guvernamentală, şi era condusă de 
un organism consultativ ne-guvernal, şi anume Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională. 
Prima Agenţie de Dezvoltare Regională din România a fost creată la Craiova, în anul 1997, 
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aceasta fiind urmată în scurt timp de Agenţia 
de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, care avea sediul în Alexandria. Atât agenţia creată în 
Craiova, cât şi cea creată în Muntenia aveau la bază modele propuse de Carta Verde şi au 
funcţionat chiar şi în lipsa unei legislaţii cu acest profil. Prima agenţie de dezvoltare regională îşi 
propunea să contribuie la promovarea dezvoltării economice, sociale şi culturale a judeţelor Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. 
56 Bazându-se pe Carta Verde, la data de 15 iulie 1998 a fost adoptată Legea nr. 151/1998 privind 
Dezvoltarea Regională în România. Prin intermediul acestei legi au fost stabilite, pe lângă cadrul 
legal şi instituţional şi obiectivele dezvoltării regionale. Această lege a fost înlocuită în anul 2004 
de Legea nr. 315 din 28 iunie care stabileşte „cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi 
instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România”. 



Sistemul administrativ românesc – inspiraţie franceză şi adaptare autohtonă 134 

Începând cu anul 2000, asistenţa financiară acordată României de Uniunea 
Europeană pentru perioada de preaderare s-a făcut pe baza unui document de 
programare numit Planul Naţional de Dezvoltare. 

Primul Plan Naţional57 de Dezvoltare a fost elaborat de Agenţia Naţională 
de Dezvoltare Regională pentru perioada 2000-2006 şi avea ca obiectiv principal 
realizarea unei creşteri economice durabile şi crearea de locuri de muncă 
permanente. Importante în acest caz erau stabilirea priorităţilor, pentru ca pe baza 
lor să fie elaborate şi implementate programele şi proiectele care vor materializa 
aceste priorităţi. 

Planul Naţional de Dezvoltare stabilea şase priorităţi naţionale privind 
dezvoltarea regională şi trei priorităţi naţionale privind dezvoltarea sectorială. 
Dintre priorităţile privind dezvoltarea regională şi măsurile corespunzătoare 
realizării lor, menţionăm, printre altele, dezvoltarea sectorului privat şi 
promovarea investiţiilor prin sprijinirea întreprinderilor private, atragerea 
investiţiilor productive, precum şi investiţii în infrastructura publică adiacentă. 
Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul productiv a reprezentat, de 
asemenea, unul dintre principalele obiective ale Planului Naţional de Dezvoltare, 
                                                            
57 Primul Plan Naţional de Dezvoltare stabilea priorităţile pentru dezvoltarea României pentru 
perioada 2000-2002 şi măsurile corespunzătoare. Finanţarea acestor măsuri era asigurată de la 
bugetul de stat, bugetul local şi prin instrumentele de pre-aderare PHARE, Ispa, Sapard. Prin 
programul PHARE erau prevăzute a se cofinanţa măsuri care să contribuie la realizarea a trei tipuri 
de obiective: dezvoltarea activităţilor în sectorul productiv, dezvoltarea resurselor umane şi 
îmbunătăţirea infrastructurii legate de afaceri. Priorităţile de dezvoltare naţionale şi măsurile 
corespunzătoare erau elaborate doar pentru perioada 2000-2002, pe baza analizelor realizate în 
Planurile de Dezvoltare Regională şi a strategiilor stabilite în Planurile de Dezvoltare, întocmite în 
cele opt regiuni de dezvoltare. Al doilea Plan Naţional de Dezvoltare a României a fost elaborat de 
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, pentru perioada 2000-2005. El statuta încă de la început 
interesul prioritar pentru abordarea şi includerea strategiilor sectoriale ale ministerelor în structura 
sa. Faţă de abordarea conţinută în PND 2000-2002 au fost propuse şapte axe prioritare de 
dezvoltare, care vizau îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii, întărirea potenţialului resurselor 
umane, sprijinirea agriculturii şi dezvoltării rurale, protejarea mediului, stimularea cercetării şi 
dezvoltării tehnologice, îmbunătăţirea structurii economice a regiunilor, sprijinirea dezvoltării 
regionale echilibrate şi durabile. Al treilea Plan Naţional de Dezvoltare a României a fost elaborat 
de Ministerul Integrării Europene, pentru perioada 2004-2006. PND 2004-2006 abordează 
strategia de dezvoltare regională, defalcată pe cinci priorităţi strategice, punându-se astfel accent 
pe creşterea competitivităţii sectorului productiv, îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de 
transport şi energie şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător, dezvoltarea resurselor umane, 
creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluderii sociale, precum şi pe diversificarea economiei 
rurale şi creşterea productivităţii în agricultură. PND 2004-2006 a înregistrat, de asemenea, un 
important pas înainte, prin punerea în aplicare a principiului parteneriatului. În urma unei hotărâri 
de guvern (Hotărârea Guvernului României nr. 1323/2002), a fost înfiinţat Comitetul interinsti-
tuţional pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, oferind baza legală pentru dezvoltarea 
structurilor interinstituţionale şi de parteneriat la nivel naţional şi regional. În ceea ce priveşte 
PND 2004-2006 putem spune că formează un punct de plecare pentru planul solicitat pentru 
Fondurile Structurale. 
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dorindu-se îmbunătăţirea înzestrării cu capital a IMM, a consultanţei, precum şi 
sprijinirea cooperării între IMM şi marile întreprinderi58. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale şi locale, dezvoltarea 
resurselor umane, a turismului, precum şi sprijinirea cercetării ştiinţifice şi a 
dezvoltării tehnologice au reprezentat elemente importante menţionate în 
Planurile Naţionale de Dezvoltare elaborate ulterior. 

În prezent, PND 2007-2013 cuprinde o analiză aprofundată referitoare la 
concepţia politicii de coeziune a României, precum şi o clară demarcare între 
programele regionale şi sectoriale şi combinaţia priorităţilor naţionale, regionale şi 
europene.  

Planul Naţional de Dezvoltare Regională 2007-2013 a stabilit şase priori-
tăţi naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi 
sub-domenii prioritare:  

− Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere;  

− Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  
− Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  
− Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii 

sociale şi întărirea capacităţii administrative;  
− Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 

agricol;  
− Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării59. 
Strategia PND 2007-2013 este structurată pe cele şase priorităţi naţionale 

de dezvoltare, limitarea numărului de priorităţi fiind de natură să asigure 
concentrarea resurselor disponibile pe realizarea acelor obiective şi măsuri cu 
impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de UE şi a disparităţilor interne. 
Trebuie precizat, însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate numeroase 
domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, energia, 
sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale, precum şi multe altele. 

PND 2007-2013 încearcă să reflecte cât mai fidel priorităţile stringente de 
dezvoltare ale României, la nivel naţional, regional şi local şi propune susţinerea 
acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi 
proiecte. Implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficientă a 
fondurilor prevăzute, atât interne, cât şi externe, va conduce, la orizontul anului 
2013, la o Românie competitivă, dinamică şi prosperă, integrată cu succes în 
Uniunea Europeană şi aflată pe un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă. 

Un alt document strategic important, de referinţă pentru programarea 
fondurilor structurale, este reprezentat de Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

                                                            
58 Planul Naţional de Dezvoltare, priorităţile pentru perioada 2000-2002.  
59 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. 
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(CSNR). Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, 
conform noului acquis privind Politica de Coeziune. Prin intermediul acestui 
document se explică modul în care vor fi implementate Instrumentele Structurale 
în România, în perioada 2007-2013. Scopul principal al CSNR este de a consolida 
obiectivul strategic al politicilor economice de coeziune socială şi regională a 
României, precum şi de a stabili legături potrivite şi corecte cu politicile Comisiei 
Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care stă la baza elaborării 
politicilor de dezvoltare economică şi de creare a noi locuri de muncă. CSNR a 
fost elaborat pe baza Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013, iar 
implementarea acestuia se realizează prin Programele Operaţionale.60 Acestea 
corespund, fiecare dintre ele, cel puţin unuia dintre instrumentele structurale ale 
Uniunii Europene, în perioada 2007-2013, după cum urmează: Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de 
Coeziune (FC), existând şi posibilitatea accesării acţiunilor complementare 
reprezentate de Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
(FEADR) şi de Fondul European pentru Pescuit (FEP). 

Din perspectiva organismelor decizionale şi executive, atât la nivel 
naţional, cât şi regional menţionăm existenţa Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională (CNDR), care reprezintă organismul decizional responsabil 
cu politica de dezvoltare regională în România, având ca principale atribuţii, 
avizarea politicilor şi strategiei naţionale pentru dezvoltare regională, a Planului 
Naţional de Dezvoltare şi aprobarea criteriilor şi a priorităţilor privind utilizarea 
Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională. La nivel teritorial, fiecare regiune 
de dezvoltare are un Consiliu de Dezvoltare Regională şi o Agenţie de Dezvoltare 
Regională. Consiliile de Dezvoltare Regională sunt alcătuite din Preşedinţii 
Consiliilor Judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de Consilii 
Locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii61. 
Consiliile de Dezvoltare regională coordonează Agenţia de Dezvoltare Regională, 
care activează în fiecare regiune de dezvoltare, consiliile fiind organisme 
deliberative, fără personalitate juridică, ce coordonează activităţile de dezvoltare 
regională, având rol decizional în stabilirea, în concordanţă cu Strategia Naţională 

                                                            
60 Programele operaţionale (PO) sunt instrumentele de management prin care se realizează 
obiectivele CSNR 2007-2013, prin intermediul unor intervenţii specifice. România are elaborate 
şapte programe operaţionale sub obiectivul de convergenţă: programul operaţional dezvoltarea 
resurselor umane, programul operaţional creşterea competitivităţii economice, programul opera-
ţional de transport, programul operaţional de mediu, programul operaţional dezvoltarea capacităţii 
administrative, programul operaţional regional, programul operaţional asistenţă tehnică.  
61 În cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Consiliul pentru Dezvoltare Regională este 
alcătuit din preşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din 
câte un reprezentant al fiecărui Consiliu Local de sector şi din reprezentanţi ai Consiliilor Locale 
din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoarelor din Bucureşti. 
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pentru Dezvoltare Regională, a obiectivelor prioritare de dezvoltare ale regiunii şi 
a strategiei privind îndeplinirea acestora. 

Agenţiile de Dezvoltare Regională62 reprezintă organe executive ale 
Consiliilor de Dezvoltare Regională. Ca formă de organizare, Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională sunt organizaţii neguvernamentale, non-profit, de utilitate 
publică, ce au personalitate juridică, şi care funcţionează în domeniul specific al 
dezvoltării regionale. 

În ceea ce priveşte principiile care stau la baza politicii de dezvoltare 
regională în România: „principul subsidiarităţii, principiul descentralizării şi 
principiului parteneriatului”63, acestea sunt armonizate cu cele ale politicii de 
dezvoltare regională aplicate în ţările membre ale UE, care vizează concentrarea 
geografică a zonelor cu probleme economico-sociale; descentralizarea proce-
sului de luare a deciziilor de la nivelul guvernamental la cel regional (local); 
parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale 
(cofinanţarea proiectelor); planificarea resurselor prin programe şi proiecte 
menite a atinge obiectivele stabilite; adiţionalitatea (cofinanţarea), prin impli-
carea actorilor ce contribuie la dezvoltarea regională cu fonduri financiare proprii. 

Structurile administrativ-teritoriale ale regiunilor de dezvoltare sunt 
formate din: 1) Consiliul de Dezvoltare Regională – organism deliberativ, fără 
personalitate juridică, ce funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei 
regiuni de dezvoltare, având ca principal scop desfăşurarea activităţilor de 
elaborare şi monitorizare care decurg din politicile de dezvoltare regională; 2) 
Agenţia de dezvoltare regională – organism nonguvernamental, nonprofit, de 
utilitate publică, ce are personalitate juridică; 3) Consiliul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională – organism de tip partenerial, cu rol decizional în 
elaborarea şi implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională. În 
opinia noastră, structurile metropolitane vor apărea în cadrul regiunilor de 
dezvoltare, urmând ca raporturile administrative dintre acestea să fie amplu 
reglementate de legiuitor. 

 
4.3.10.3. Reţeaua naţională de localităţi 
 
Structura reţelei de aşezări umane din România prezintă următoarele 

aspecte: 
a) pentru oraşe: 
− ponderea populaţiei urbane reprezintă 55%; 
− repartiţia oraşelor este raţională şi echilibrată în judeţe (patru-zece oraşe); 

                                                            
62 În fiecare judeţ component al regiunii de dezvoltare, cu excepţia judeţului de reşedinţă a 
agenţiei, funcţionează un birou al agenţiei pentru dezvoltare regională. 
63 Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională modificată şi completată, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 577, din 29 iunie 2004. 
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− densitatea medie a populaţiei urbane pe judeţe este de circa 33 
loc./kmp; 

− creşterea teritorială a oraşelor s-a remarcat, în ultimii 20 de ani, prin 
expansiune; 

− municipiile se remarcă prin sinteza dezvoltării urbane, în calitate de 
centre nodale sau poli de creştere; 

b) pentru sate: 
− urbanizarea satelor a devenit o tendinţă modernă, ireversibilă; 
− dispariţia unor sate, un alt fenomen contemporan. 
Reţeaua aşezărilor umane are configuraţia unei structuri neuronice, cu 

legături multiple între aşezări şi între acestea şi teritoriu, ca furnizor de resurse, 
gazdă şi spaţiu aservit de ele. De aceea, este mai potrivit să privim această reţea 
de interdependenţe ca pe un sistem, şi anume, să vorbim despre şi să operăm cu 
ideea de sistem de aşezări, în care putem mai uşor descifra ierarhiile şi legăturile 
dinamice. 

După mărime, structura aşezărilor urbane are: oraşe mici – aşezările sub 
10.000 de locuitori, mijlocii – cele cu 20-100.000 de locuitori şi mari – cele cu 
peste 100.000 de locuitori. Date relativ recente stabilesc următoarea structură 
urbană în România: – un oraş foarte mare, Bucureşti, cu circa 2,5 milioane de 
locuitori; 11 oraşe cu 200-400.000 de locuitori; 13 oraşe cu 100-200.000 de 
locuitori; 23 de oraşe cu 50-100.000 de locuitori; 29 cu 20-50.000 de locuitori; un 
oraş cu 10-20.000 de locuitori şi 184 de oraşe cu 5-10.000 de locuitori. Celelalte 
aşezări sunt satele, în număr de peste 13.000, organizate în comune64. 

Funcţionarea aşezărilor umane în reţea este un aspect relevant al lumii 
contemporane; conexiunile în sistemele de aşezări urbane, de pildă, tind să 
înlocuiască tot mai mult dependenţa oraşului de o regiune înconjurătoare.  

Aceste relaţii necesită un studiu mult mai aprofundat în România, inclusiv 
în cadrul unor planuri zonale de amenajare a teritoriului pe sisteme de localităţi. 

Dinamica populaţiei aşezărilor umane din România se referă la 
răspândirea, densitatea, evoluţia şi creşterea populaţiei. 

Răspândirea este deosebit de echilibrată pe întreg teritoriul ţării. Marea 
majoritate a populaţiei şi aşezărilor umane se află în zonele de câmpie. 
Omogenitatea etnică a populaţiei este considerabilă, circa 90% din locuitori fiind 
români. De altfel, populaţia României are şi o unitate lingvistică şi etnografică 
remarcabilă. După religie, circa 87% din populaţie este ortodoxă. În afara 
graniţelor României trăiesc circa 12 milioane de români, majoritatea locuind în 
vecinătatea graniţelor, cei mai mulţi, circa trei milioane fiind din Republica 
Moldova.  

                                                            
64 G. Ionaşcu, Dezvoltarea şi reabilitarea aşezărilor umane din România, Editura Tempus, 
Bucureşti, 2003. 
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Densitatea populaţiei României a evoluat de la circa 45 de loc./kmp., în 
anul 1900, la circa 96 loc./kmp. Pe judeţe, densitatea maximă se înregistrează în 
Prahova, cu circa 170 de loc./kmp. Densitatea medie a aşezărilor din România este 
cam de o localitate la circa 18 kmp. Ca altitudine, peste 57% din populaţia 
României locuieşte până la 200 de metri altitudine, deci, în zonele de câmpie; 
37,5%, până la 600 de metri altitudine, iar circa 5,5%, pe platforme şi în văi 
montane. 

Evoluţia populaţiei în România a prezentat o creştere constantă: de la 8,6 
milioane de locuitori, în 1859, la 12,8 milioane de locuitori, în 1912, 15,9 
milioane de locuitori, în 1948, şi 23 de milioane, de locuitori, în 1994. Pe tipuri de 
localităţi, oraşele au în medie circa 48.000 de locuitori, comunele circa 3.900, iar 
satele circa 800 de locuitori. Nomograma funcţională a oraşelor româneşti arată o 
orientare preponderentă a structurii profesionale şi a activităţilor economice către 
industrie, în circa 87% din oraşe. În ultimii ani, după Revoluţia din 1989, se 
constată un fenomen de îmbătrânire a populaţiei, datorat unor tendinţe noi. Totuşi, 
speranţa de viaţă a populaţiei rămâne apropiată de 70 de ani, fenomenul 
îmbătrânirii, tipic societăţilor avansate, fiind ireversibil şi în România, unde se va 
accentua până în anii 2050-2100, când populaţia peste 60 de ani se va stabiliza la 
circa 30% din total. După unele studii, factori de îmbătrânire demografică sunt: 

− reducerea ponderii gospodăriilor agricole tradiţionale, în care numărul 
mare de copii era necesar pentru producţie şi securitatea vârstnicilor; 

− emanciparea femeilor, cuprinse în învăţământ şi în activităţile neagricole; 
− preocuparea părinţilor de a asigura o creştere şi o educaţie adecvate 

copiilor, ceea ce necesită timp şi cheltuieli, fiind deci necesar un număr mai mic 
de copii; 

− extinderea asigurărilor sociale pentru vârstnici, ceea ce a redus rolul 
copiilor în susţinerea părinţilor bătrâni; 

− creşterea timpului liber, prelungirea concediului şi accesul la transport 
facil şi altele.  

Reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din 
localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri.  

Potrivit Legii nr. 351/2001, ierarhizarea localităţilor pe ranguri este 
următoarea:  

a) rangul 0 – Capitala României, municipiu de importanţă europeană;  
b) rangul I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la 

nivel european;  
c) rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol 

de echilibru în reţeaua de localităţi; 
d) rangul III – oraşe;  
e) rangul IV – sate reşedinţă de comună;  
f) rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând munici-

piilor şi oraşelor.  
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Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea 
consiliilor locale, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor 
implicate, în condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi şi 
calitativi minimali.  

Principalii indicatori, elementele şi nivelurile de dotare prevăzute de lege 
pentru ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale, vor sta la baza criteriilor de 
stabilire a impozitelor şi taxelor.  

În zonele lipsite de oraşe pe o rază de 25-30 de km guvernul, cu 
participarea autorităţilor administraţiei publice locale, va acţiona în mod prioritar 
pentru:  

a) modernizarea unor localităţi rurale cu rol de servire în zona de influenţă;  
b) declararea de noi oraşe, promovând programe speciale de coparticipare 

la susţinerea financiară a dezvoltării instituţionale, necesare în vederea înfiinţării 
acestor noi oraşe.  

În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României 
şi a municipiilor de rangul I, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste 
zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone 
metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea comple-
mentarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea 
teritoriului.  

Zonele metropolitane funcţionează ca entităţi independente fără persona-
litate juridică. Zonele metropolitane pot funcţiona pe un perimetru independent de 
limitele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autorităţile 
administraţiei publice locale.  

Asociaţia zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale şi cu 
consultarea populaţiei în condiţiile legii, în a cărei rază teritorială s-a constituit, 
adoptă programul de dezvoltare a zonei.  

În vederea optimizării evoluţiei marilor aglomerări urbane, prin lege se pot 
înfiinţa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, 
durata de funcţionare, cadrul instituţional de administrare, precum şi facilităţile 
acordate.  

În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii 
necontrolate a localităţilor urbane şi a asigurării de spaţii de agrement şi recreare, 
în planurile urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea 
înfiinţarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor 
de rangul I.  

Planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere 
şi de dezvoltare pentru integrarea în spaţiul european, precum şi cele sectoriale se 
vor elabora pe baza prevederilor secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de 
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risc natural, precum şi ale altor secţiuni ale Planului de amenajare a teritoriului 
naţional aprobate prin lege.  

 
Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a 

localităţilor urbane  
Nr. 
crt. Indicatori minimali Municipiu Oraş 
1.1 Număr de locuitori 25.000 5.000 
1.2 Populaţia ocupată în activităţi neagricole 

(% din totalul populaţiei ocupate) 
85 75 

1.3 Dotarea locuinţelor cu instalaţii de 
alimentare cu apă 
(% din totalul locuinţelor) 

80 70 

1.4 Dotarea locuinţelor cu baie şi WC în 
locuinţă (% din totalul locuinţelor) 

75 55 

1.5 Număr de paturi în spitale la 1.000 de 
locuitori 

10 7 

1.6 Număr de medici care revin la 1.000 de 
locuitori 

2,3 1,8 

1.7 Unităţi de învăţământ postliceal liceal sau altă formă 
de învăţământ  
secundar 

1.8 Dotări culturale şi sportive săli de spectacole, 
eventual teatre, instituţii 
muzicale, biblioteci 
publice, stadion, săli de 
sport 

săli de spectacole, 
biblioteci publice, spaţii 
pentru activităţi sportive 

1.9 Locuri în hoteluri 100 50 
1.10 Străzi modernizate 

(% din lungimea totală a străzilor) 
60 50 

1.11 Străzi cu reţele de distribuţie a apei 
(% din lungimea totală a străzilor) 

70 60 

1.12 Străzi cu conducte de canalizare 
(% din lungimea totală a străzilor) 

60 50 

1.13 Epurarea apelor uzate staţie de epurare cu 
treaptă 
mecanică şi biologică 

staţie de epurare cu 
treaptă mecanică 

1.14 Străzi cu reţele de hidranţi exteriori 
pentru stingerea incendiilor (% din 
lungimea totală a străzilor) 

70 60 

1.15 Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, 
scuaruri) – m2/locuitor 

15 10 

1.16 Depozit controlat de deşeuri, cu acces 
asigurat 

parc public grădină publică 
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Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor urbane de rangul 0 şi 
ale celor de rangul I  

Localizare geografică favorabilă:  
Situare geostrategică de interes internaţional sau european, constituind 

centre de dezvoltare şi atractivitate, localizate în lungul axelor majore de căi de 
comunicaţie de importanţă internaţională/europeană.  

Populaţie:  
a) număr important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;  
b) formare profesională de înaltă specializare: forţă de muncă ce are o cali-

ficare superioară şi pregătire continuă, caracterizată prin flexibilitate/dinamism;  
c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al oraşului simultan 

cu conştiinţa apartenenţei sale la grupa oraşelor de acelaşi rang.  
Accesibilitate:  
• la nivel internaţional, paneuropean: accesibilitate directă la reţeaua 

majoră de căi de comunicaţii paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene).  
• la nivel naţional: accesibilitate la reţeaua de căi de comunicaţii 

naţionale (autostrăzi, drumuri expres, căi ferate cu viteză mare/sporită, căi 
navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).  

Funcţiuni economice:  
• bază economică la înalt nivel tehnologic şi flexibilă (sector secundar, 

servicii productive, social-culturale şi de natură informatică).  
Nivel de dotare/echipare:  
Localităţile asigură un potenţial de găzduire/primire a unor funcţii şi 

echipamente ale căror importanţă, calitate şi capacitate corespund standardelor/ 
cerinţelor europene. Caracterul internaţional sau european al acestor localităţi 
constă în caracterul şi dimensiunea internaţională sau europeană a funcţiilor şi 
echipamentelor lor.  

 
Principalele categorii şi tipuri de dotări, echipamente pentru rangurile 

0 şi I:  
• instituţii de decizie politică, juridică şi economică de importanţă 

internaţională, naţională sau regională:  
− Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii centrale, instanţe supreme 

(Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ), 
ambasade etc.;  

− sedii ale administraţiei publice locale, sedii de servicii descentralizate în 
teritoriu ale ministerelor şi ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale, 
parchete, sedii ale organizaţiilor politice, sedii de sindicat, fundaţii, sedii ale unor 
organizaţii neguvernamentale etc.;  

• instituţii naţionale şi regionale de reputaţie internaţională/europeană sau 
active în domeniul relaţiilor internaţionale/europene:  
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− sedii ale filialelor organismelor internaţionale, mari instituţii naţionale 
cu caracter ştiinţific de deschidere internaţională/europeană (academie, centre şi 
institute naţionale de cercetare etc.);  

− sedii pentru congrese şi conferinţe, sedii pentru expoziţii şi târguri, 
hoteluri – de lux şi de mare capacitate, şcoli internaţionale, birouri pentru 
profesiuni recunoscute pe plan internaţional, de arbitraj internaţional etc.;  

• instituţii străine şi internaţionale cu sediul permanent:  
− firme şi bănci străine, diverse alte instituţii social-economice, culturale 

şi ştiinţifice, organizaţii internaţionale neguvernamentale, instituţii ştiinţifice 
străine (şcoli, universităţi), consulate şi alte reprezentanţe diplomatice, 
comerciale, turistice etc.;  

• diferite organizaţii cu sucursale, filiale şi agenţii în străinătate:  
− sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizaţii culturale 

şi ştiinţifice;  
• alte dotări/echipamente:  
− educaţie, cercetare ştiinţifică: universităţi, institute de învăţământ 

superior diversificate, institute naţionale de cercetare sau filiale ale acestora;  
− sănătate: clinici universitare şi spitale;  
− cultură: muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpuşi, 

operă, operetă, filarmonică, săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, 
edituri, tipografii;  

− comerţ, servicii comerciale prestate populaţiei şi agenţilor 
economici: centre de comerţ şi de afaceri, burse de valori şi de mărfuri, servicii 
comerciale diversificate şi de înaltă calitate;  

− mass-media: sistem cu rază de difuzare şi acoperire internaţională/ 
europeană sau regională, agenţii de presă, posturi naţionale şi regionale de radio şi 
televiziune;  

− sport, agrement: complexe sportive, stadioane, săli de competiţii 
sportive de nivel internaţional/european, naţional sau regional, piscine, patinoare 
artificiale, bază turistică şi de agrement diversificată, parcuri, grădini botanice, 
zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport şi agrement etc.;  

− protecţia mediului: agenţii de protecţie a mediului şi servicii 
ecologice dotate cu echipamente specifice pentru menţinerea unui mediu de 
calitate (organizarea auitului de mediu, igiena urbană etc.);  

− alimentare cu apă şi canalizare: reţele de alimentare cu apă, sistem 
colector de canalizare, staţie de epurare;  

− culte: centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, 
centre ale cultelor autorizate;  

− transport/comunicaţii: aeroporturi internaţionale, gări feroviare 
racordate la reţeaua europeană, servicii de poştă cu acoperire internaţională;  
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− ordine publică, apărarea ţării şi siguranţă naţională: instituţii 
specifice şi racordate la organizaţii internaţionale.  

 
Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor urbane de rangul II  
Municipii reşedinţă de judeţ  
Populaţie:  
• de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori;  
• din zona de influenţă: circa 200.000-500.000 de locuitori.  
 Rază de servire: circa 60-80 km.  
Accesul la căile de comunicaţie: acces direct la cel puţin două sisteme 

majore de căi de comunicaţie (traseu de cale ferată principală, drumuri naţionale 
ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi şi/sau gări 
fluviale).  

 Funcţiuni economice: capacităţi de producţie diversificate din sectorul 
secundar şi al serviciilor productive, social-culturale şi informative cu rază de 
servire prioritar judeţeană.  

Nivel de dotare-echipare:  
• instituţii de decizie politică, administrativă, juridică de importanţă 

judeţeană:  
− sedii ale administraţiei publice locale; sedii de servicii 

descentralizate în teritoriu ale ministerelor şi ale altor organe centrale 
neguvernamentale;  

− judecătorii, tribunale, procuratură, parchet şi alte instituţii juridice; 
sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizaţiilor neguvernamentale;  

• educaţie, cercetare ştiinţifică:  
− institute de învăţământ superior sau filiale ale acestora, colegii, 

institute sau filiale ale unor institute naţionale de cercetare;  
• sănătate, asistenţă socială:  
− spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, 

staţie de salvare judeţeană, asistenţă de specialitate (boli cronice, persoane cu 
handicap, recuperări funcţionale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de 
recuperare, orfelinate etc.;  

• cultură:  
− case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, 

de expoziţie, de conferinţe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, 
tipografii etc.;  

• comerţ, servicii comerciale prestate populaţiei şi agenţilor economici:  
− centre comerciale, camere de comerţ, centre de afaceri, burse de 

valori şi de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata şi cu 
amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; 
posibilităţi de organizare a unor târguri importante;  
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• turism:  
− hoteluri de trei stele cu cel puţin 200 de locuri;  
− mass-media:  

• mass-media judeţeană (posturi de radio şi de televiziune), publicaţii 
cotidiene sau periodice;  

• finanţe, bănci, asigurări:  
− sucursale sau filiale ale unităţilor financiar-bancare şi de asigurări;  

• sport, agrement:  
− zone de recreare şi agrement, grădini zoologice, săli de competiţii 

sportive de nivel naţional/regional, judeţean, stadioane şi alte dotări diversificate 
pentru petrecerea timpului liber şi sport (săli polivalente, terenuri de sport, 
piscine, eventual patinoare artificiale etc.);  

• protecţia mediului:  
− agenţii de protecţie a mediului şi servicii dotate cu echipamente 

specifice pentru menţinerea unui mediu de calitate şi a igienei urbane;  
• alimentare cu apă şi canalizare:  
− reţele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, staţie de 

epurare;  
• culte:  
− lăcaşuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale 

cultelor autorizate;  
• transport/comunicaţii:  
− gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, 

poştă tec;  
• ordine, securitate:  
− instituţii specifice cerinţelor la nivel judeţean.  

Alte municipii  
 Populaţie:  
• de regulă între 25.000 şi circa 70.000 de locuitori;  
• din zona de influenţă: între circa 30.000 şi circa 100.000 de locuitori.  
 Rază de servire: circa 20 km.  
Accesul la căile de comunicaţie: acces direct la calea ferată, drum 

naţional, drum judeţean şi accese facile ale localităţilor din zona de influenţă.  
Funcţiuni economice: capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, eventual şi din agricultură.  
Nivel de dotare-echipare:  
• administraţie publică, autorităţi judecătoreşti, partide politice, sindicat:  
− sedii ale administraţiei publice locale; judecătorie, parchet, sedii de 

partid, de sindicat şi alte asociaţii;  
• educaţie, cercetare ştiinţifică:  
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− gimnazii, licee generale şi de specialitate, colegii, şcoli de maiştri;  
− filiale ale unor institute de cercetare;  

• sănătate, asistenţă socială:  
− spital general, staţie de salvare, dispensar, leagăn de copii, creşe, 

cămine de bătrâni; 
• cultură:  
− case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli de 

expoziţie, club etc.  
• comerţ, servicii comerciale:  
− unităţi comerciale diversificate: magazine universale şi specializate, 

supermagazine, piaţă agroalimentară;  
− unităţi pentru prestări de servicii diversificate şi/sau flexibile;  

• turism:  
− hotel de trei stele cu minimum 50 de locuri;  

• finanţe, bănci, asigurări:  
− sucursale sau filiale ale unităţilor financiar-bancare şi de asigurări;  

• sport, agrement:  
− stadioane, terenuri şi săli de sport (pentru competiţii de nivel 

judeţean sau local), alte spaţii destinate sportului, grădini publice şi 
alte spaţii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber;  

• protecţia mediului:  
− servicii dotate cu echipamente specifice pentru protecţia mediului, 

monitorizarea emisiilor poluante şi igiena urbană;  
• alimentare cu apă şi canalizare:  
− reţele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, staţie de 

epurare;  
• culte:  
− protopopiate, parohii;  

• transport/comunicaţii:  
− gară, autogară, poştă, centrală telefonică;  

• ordine, securitate:  
− poliţie, obiective specifice.  

 
Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor urbane de rangul III  
Populaţie:  
• de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;  
• din zona de influenţă: între circa 5.000 şi 40.000 de locuitori.  
Rază de servire: circa 10-20 km.  
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Accesul la căile de comunicaţie: acces direct la drum naţional sau 
judeţean, la centrul de rang superior şi legături facile cu localităţile din zona de 
influenţă.  

Funcţiuni economice: capacităţi de producţie din domeniul secundar 
(industrie prelucrătoare şi construcţii), terţiar (servicii sociale şi comerciale) şi 
primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură).  

Nivel de dotare-echipare:  
• administraţie publică, autorităţi judecătoreşti şi asociaţii: 

−  primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite 
asociaţii;  

• educaţie:  
− învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal;  

• sănătate, asistenţă socială: 
− spital general sau secţie-spital, maternitate, dispensar policlinic, 

staţie de salvare, creşă, farmacie, cămin de bătrâni;  
• cultură:  

− casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de 
expoziţii, club etc.;  

• comerţ, prestări de servicii:  
− magazine universale şi magazine specializate, piaţă agroalimentară;  

• turism:  
− hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;  

• finanţe-bănci, asigurări:  
− sucursale sau filiale de bănci, instituţii de credit şi societăţi de 

asigurare, CEC;  
• sport, agrement:  

− terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru 
competiţii locale, grădini publice şi alte spaţii verzi amenajate;  

• protecţia mediului:  
− serviciu de protecţie a mediului;  

• alimentare cu apă şi canalizare:  
− reţele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, staţie de 

epurare;  
• culte:  

− lăcaş de cult;  
• transport-comunicaţii: 

− autogară, eventual gară, poştă, centrală telefonică;  
• ordine, securitate: 

− sedii de poliţie şi de jandarmerie.  
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