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Schimbarea ca și amprentă a momentului, fie că ne raportăm la 

domeniile politic, juridic, economic, militar sau de orice altă natură, își 

continuă evoluţia sa firească, mai pregnantă în mediul juridic românesc, urmare 

a unor strategii şi programe concepute din necesitatea de a răspunde procesului 

general și obiectiv de globalizare cu etapa sa intermediară de integrare 

regională, în cazul nostru integrare europeană. 

Tema de cercetare – Constrângerea administrativă și statul de drept, se 

doreşte a fi o demonstraţie juridică a faptului că fiecare dintre atribuţiile 

autorităților administraţiei publice, începând cu scopul nobil pentru care 

aceasta a fost creată – ocrotirea cetăţeanului – poate fi interpretată ca element 

de realizare a siguranței cetățenilor, a colectivității în ansamblu, împotriva 

celor care înfrâng regulile bunei conviețuiri în societate. 

Termenul de „constrângere”, implică multiple aspecte și presupune o 

viziune ce depășește dreptul administrativ, în raport cu conștientizarea de către 

cetățeni a rolului deosebit al administrației în asigurarea stării de siguranță și 

stabilitate, ca absenţă a ameninţărilor de orice fel. 

Substanța analizei acestei lucrări o constituie abordarea juridică a 

fenomenului administrativ, completată cu informații din drept constituțional, 

filosofia dreptului, drept civil sau chiar penal. 

Clarificarea unor concepte cum ar fi societate, stat, putere executivă sau 

administrație publică a fost făcută în mod comparat, plecând de la realitatea 

instituțională a momentului, respectiv de la integrarea României în spațiul 

administrativ al Uniunii Europene. 

Problema statului de drept este una complexă, care, ca și cea a 

constrângerii administrative, obligă la o abordare pluridisciplinară și 

interdisciplinară, care să aibă în vedere atât legislația și doctrina națională, cât 

și cele de la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia. 

 Partea I Statul de drept – concept, evoluție, perspective (pag.3-192), 

tratează principiile și funcțiile statului de drept, fundamentele filosofico-
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juridice privind evoluția statului de drept atât în România cât și din perspectiva 

dreptului Uniunii Europene.    

 Partea I este structurată în șase capitole, dintre care primul cuprinde 

câteva noțiuni generale privind statul de drept, precum și evoluția acestuia în 

antichitate, evul mediu, epoca modernă și contemporană. De asemenea, în 

primul capitol, sunt prezentate teoriile exprimate cu privire la statul de drept 

cât și curentele de gândire de la școala dreptului natural la școala hegeliană și 

istorică.  

Statul este o realitate, el este prezent în viaţa cotidiană a cetăţenilor şi 

este încadrat în numeroase domenii ale activităţii sociale. Cu toate acestea este 

un concept abstract, este suport al puterii şi permite stabilirea distincţiei între 

guvernanţi şi guvernaţi. 

Actualitatea permanentă și de necontestat a statului de drept este 

explicabilă doar prin permanența nevoii de a căuta mijloacele concrete pentru a 

face din concept o evidență cotidiană necontrazisă1. Sintagma este invocată, în 

numele ei luându-se decizii, făcându-se opțiuni și argumentându-se acțiuni. 

Conceptul de stat de drept ajunge, prin evoluția lui la o dimensiune 

universală, un element de referință pentru aprecierea gradului de dezvoltare și 

de civilizație al unei țări. Reușitele științifice ale doctrinarilor, deși strălucite, 

fac imposibilă epuizarea subiectului, asigurându-i perenitatea și, demonstrând 

cu fiecare contribuție, dacă mai era necesar, posibilitate de perfectibilitate. 

Statul de drept este, îndrăznim să afirmăm, precum coloana lui 

Brâncuși, infinită în construcția sa și dăinuitoare peste generații prin 

sinplitatea geniului creator. 

Toate teoriile și opiniile privind conceptul de stat de drept sunt rezultatul 

reflecţiei asupra unor evoluţii istorice relativ îndelungate, contradictorii, cu 

                                                             
1 Steluța Ionescu, Justiție și jurisprudență în statul de drept, Editura Universul Juridic, București, 2009, p.5. 



4 
 

reuşite, eşecuri şi orizonturi mereu de cercetat ale celor două fenomene 

interdependente: statul şi dreptul2.  

Ideea statului de drept a aparut inca din antichitate, când o serie de școli 

filosofice, în special grecești,  precum cea a sofiștilor, sau  cea a legitimiștilor 

din China Antică, dar și o serie de gânditori, ca Platon, Aristotel, au formulat 

ideea fundamentării statului pe lege, pe drept. 

Dacă antichitatea greco-latină avea la bază noţiunea de Constituţie, a 

cărei analiză defineşte doctrina politică a regimului iudaic, principiile creştine 

pornesc de la ideea unei înţelegeri încheiate între Dumnezeu şi poporul ales. 

Cel care conduce, fie că este sau nu rege, nu este decât un locţiitor al lui 

Dumnezeu. Chiar dacă este ales din rândul oamenilor, el nu poate conduce 

decât prin voinţa superioară a  lui Dumnezeu. Legea divină este superioară 

oricărei constituţii umane. 

La nivelul statului contemporan, nu ne mai putem raporta propriu-zis la 

un nivel instituţional divizat în centre distincte de impuls politic, şi trebuie să 

observăm că statul tinde, indiferent care ar fi nivelul instituţional ce  

acţionează, să reglementeze totul, să încadreze juridic orice comportament  

individual sau de grup.  

Acestei tendinţe i se opune tendinţa societăţii civile de a scăpa de această 

reglementare, de a exercita puterea publică în afara cadrului normativ propriu-

zis. Societatea este în acest sens  politic activă, ea caută să alimenteze şi să 

domine nivelul instituţional statal, reacţia sa în fata constrângerilor statale nu 

mai este fuga, ci atacul. 

Statul de drept devine astfel o ordine de constrângere, o ordine ce a 

justificat statul poliţienesc, teorie ce a produs o modificare importantă în 

gândirea juridică tradițională, captând atenţia teoreticienilor dreptului. 

                                                             
2 Sofia Popescu, Statul de drept în dezbaterile contemporane, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998, 
p.14-35.  
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Criticile vin din mai multe direcţii, dintre care am putea aminti, pe de o 

parte, critica identificării statului cu dreptul, critica aplicării la ordinea juridică 

a unei logici formale de tip matematic sau, pe de altă parte, o critică a 

conceptului de puritate a obiectului ştiinţei dreptului.  

Astfel, cea care a dus la conceperea unui stat de drept este identificarea 

statului cu dreptul, teoria caracterizată de obiectivism, care rezultă din însăşi 

importanţa pe care autorul o acordă normei juridice şi constructivismului 

elaborat în baza unei concepţii a ierarhizării normelor în sistemul juridic 

fundamentat pe norma constituţională.  

Cel de-al doilea capitol conține atât o parte descriptivă, fiind prezentată 

evoluția statului de drept în România, cât și o parte analitică, analizând 

corelația puterii politice – drept – și stat de drept, cât și a conceptului de stat 

regăsit în reglementările constituționale românești. 

Înainte de a aborda conceptul de stat, am constatat corelaţia stat – drept 

este denaturată sau optimizată în funcţie de regimul politic înţeles ca „modul de 

angajare a raporturilor politice, ca expresie a adecvării statului la scopurile 

puterii şi la menirea exercitării ei”.3 Aşa cum s-a apreciat, „paleta largă în 

care se constituie şi evoluează regimurile politice, de la cele cu caracter 

democratic la cele totalitare, este în strânsă legătură cu gradul de oglindire a 

voinţei şi intereselor cetăţenilor la instituirea acestor regimuri”.4 

Analizând relația dintre puterea politică, drept şi stat de drept, 

profesorul Ion Deleanu remarcă evaluările diverse, surprinzătoare şi 

contradictorii ale statului de drept, trecând în revistă numeroase „percepţii 

doctrinare” printre care: 

- statul de drept corespunde unei necesităţi antropologice (H. Ryffel); 

- el este un mit, un postulat şi o axiomă, o veritabilă dogmă (J. 

Chevallier);        

                                                             
3 M. Duverger, Ianus, Les deuxfaees de l'oecident, Fayard, Paris, 1969, p.14. 
4 C. Vărlan (coord.) ş.a., Politologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, p.43. 
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- un pleonasm, un nonsens juridic (H. Kelsen); 

- un concept inutil care mutilează de factură arbitrară alte două concepte 

(A. Hauriou)5 ş.a.  

Asemenea evaluări sunt expresia unor abordări din perspective diferite 

ale premiselor şi mecanismelor fenomenului statal în corelaţie cu fenomenul 

juridic care au condus la sesizarea unor multiple semnificaţii ale conceptului 

„stat de drept”. 

Totodată, în cadrul celui de-al doilea capitol, este pus în lumină 

conceptul de stat, definit ca o  instituţie „având ca suport o grupare de oameni 

aşezată pe un spaţiu delimitat,  capabilă de a-şi determina singură propria sa 

competenţă şi organizată în vederea exercitării unor activităţi care pot fi 

grupate în funcţiile: legislativă, executivă şi jurisdicţională”6, iar mai recent, se 

apreciază  că statul este, în sens restrictiv şi concret, ansamblul organelor 

politice de guvernare şi că el desemnează aparatul de direcţionare a societăţii 

politice7, sau reprezintă  forma organizată a puterii poporului, mai exact 

mecanismul sau aparatul statal”8. 

În opinia noastră, noțiunea de stat semnifică ansamblul de organe și 

autorități ale căror prerogative se exercită asupra unui teritoriu delimitat pe 

care se află așezată o populație determinată, individualizată prin limbă9, 

cutume, tradiții istorice, cultură, în scopul realizării funcțiilor sale specifice în 

plan intern și internațional. 

O contribuție importantă a celui de-al doilea capitol este aceea că statul 

de drept presupune consacrarea, garantarea şi promovarea drepturilor omului la 

nivelul standardelor internaţionale, realizarea climatului favorabil manifestării 

şi valorificării persoanei umane, ca un criteriu fundamental de moralitate, care 

                                                             
5 I. Deleanu, Drept constituțional și instituții politice, Tratat,  Editura Europa Nova, București , 1996, p.100-
101. 
6 Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.I, Târgu Mureş, 1993, p.94. 
7 Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.2, Iaşi, 1992, p.8. 
8 Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti 1995, p.89. 
9 “Limba natală este unul din elementele care dau identitate unei națiuni”. (Verginia Vedinaș, Identitate 
națională și iubire de țară, EdituraUniversul juridic, București, 2015, p.52). 
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să releve în ce măsură statul şi dreptul sunt, în mod efectiv, pentru om regăsite 

în regimul constituțional. 

În ceea ce priveşte funcţiile și principiile statului de drept, regăsite în 

Capitolul al - III-lea, observăm mai întâi că istoria constituţională  a  statelor  

este,  dincolo  de  disputele  generate  de  problematica  formală  a dobândirii şi 

exercitării puterii de către guvernanţi în raport cu guvernaţii, istoria efortului 

de a concilia voinţa şi interesele indivizilor şi societăţii asupra cărora se 

exercită actul de guvernare, cu voinţa şi interesele subiectelor titulare ale 

autorităţii politice exclusive, cu alte cuvinte de a stabili un raport între 

legitimarea socială şi legitimitatea în sine dezvoltată de  orice putere 

statală.  

Cuceririle teoretice ale secolului XX, care în plan politico – juridic au 

consacrat conceptul statului de drept, democratic şi social, au generat 

realitatea unor state în care puterea a fost structurată  şi  supusă  dreptului,  un  

drept,  stabilit  în  competiţia  dintre  interese  şi  valori promovate în raport cu 

nevoile umane, un drept pus, mai mult sau mai puţin eficient, în slujba 

cetăţenilor săi. 

Din trăsătura definitorie a statului de drept cu privire la caracterul său 

constituțional, am analizat instrumentele  și mecanismele juridice cu ajutorul 

cărora construcția statului de drept își poate îndeplini funcțiile: controlul 

constituționalității legilor, controlul jurisdicționalizat al legalității actelor 

administrative și organizarea unei justiții independente. 

Pornind de la argumentul filosofico-juridic conform căruia principiile 

au valoare explicativă, ele conținând temeiurile existenței și evoluției 

dreptului, apreciem că, la nivel de principiu, statul de drept este organizat și 

poate funcționa în parametrii doriți cu respectarea principiilor sale de bază: 

principiul legalității, principiul separației puterilor. 

 Capitolul al IV-lea vizează coordonatele statului de drept potrivit 

sistemului constituțional românesc, în raport cu schimbările de guvernământ, 
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trecând de la monarhie la republică, dar și cu regimurile politice, cunoscând, în 

egală măsură, dictatura și stutul de drept. 

După cei 40 de ani de regim de tip totalitar și într-un încercat context 

istoric, trecerea de la statul totalitar la cel de drept  în Decembrie 1989, a avut o 

semnificație specială pentru România și s-a făcut, lucru unic pentru țările fost 

comuniste, cu prețul a numeroase vieți, al căror număr încă nu este cunoscut cu 

exactitate și nu va fi, probabil, niciodată. 

Adoptarea noii Constituții care să reflecte mutațiile petrecute în relațiile 

politice, juridice și instituționale din România, a fost un proces îndelungat, care 

a durat peste 2 ani, în urma căruia a fost elaborată o lege fundamentală 

racordată la valorile constituționale ale ultimului deceniu al secolului 

trecut. Ea a rămas în vigoare până în 2003, când a fost adoptată Legea 

nr.429/2003, singura prin care s-a modificat Constituția. Spunem “singura”, 

dat fiind faptul că o preocupare în sensul revizuirii legii fundamentale a existat 

în ultimii 10 ani.10  

Raportându-ne la cadrul constituțional actual reprezentat de Constituția 

în vigoare, apreciem că ea consacră următoarele coordonate ale statului de 

drept, România fiind un stat de drept, democratic și social ca un tot unitar, 

organizat pe separația și echilibrul puterilor în stat. După cum am arătat în 

cuprinsul prezentei teze, norma constituțională care îl prevede a fost introdusă 

prin Legea de revizuire nr.429/2003, în contextul unor critici vehemente, nu 

neapărat justificate, purtate asupra absenței din Constituție a unei asemenea 

prevederi exprese. 

                                                             
10 Ea s-a manifestat atât la nivelul instituției Președintelui, unde s-a constituit o comisie care a elaborat un 
proiect de lege de revizuire a legii fundamentale10, cât și la nivelul Parlamentului unde, de asemenea, s-a 
constituit o comisie10 care a elaborat și ea un proiect, asupra căruia s-a pronunțat Curtea Constituțională prin 
Decizia nr.80/201410, care, cu puține excepții, a declarat neconstituțional proiectul elaborat de Comisia 
parlamentară. 

Într-un asemenea context, problema revizuirii Constituției a fost din nou repusă în discuție, astfel încât 
este de așteptat ca în viitorul apropiat se va concretiza un asemenea demers și va fi elaborat, Proiectul unei legi 
de modificare  a Constituției, care să parcurgă procedurile necesare în vederea adoptării sale. 
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Textul constituțional raportează esența și eficiența principiului la “cadrul 

democrației constituționale”, fiind prevăzut principiul supremației 

Constituției, care, în opinia noastră și a Curții Constituționale, este o 

componentă sine qua non a statului de drept, definitorie pentru acesta – fiind 

în strânsă legătură cu dispozițiile art.154 alin.(1) conform căruia „legile și toate 

celelalte acte normative rămân în vigoare în măsura în care nu contravin 

prevederilor prezentei Constituții”.  

Un alt element prin care se realizează procesul de constituționalizare a 

dreptului îl reprezintă existența unei jurisdicții constituționale reprezentată de 

Curtea Constituțională, care este „garantul supremației Constituției”11. 

În opinia noastră, constituționalizarea dreptului este un proces viu și 

permanent și reprezintă, într-o accepțiune lato-sensu, procesul prin care se 

asigură starea de conformitate a cadrului normativ infraconstituțional cu 

prevederile Constituției, interpretate în litera și spiritual lor.  

Cum am susținut și noi în tot cuprinsul tezei, considerăm că un stat de drept 

reprezintă în primul rând acel stat în care se respectă Caracterul suprem 

al constituției și obligativitatea legii. 

 Am analizat, în secțiunea a II-a a acestui capitol, unele decizii relevante 

al Curții Constituționale în ceea ce privește semnificația statului de drept.12 

       Încercând o sintetizare, putem afirma că, potrivit jurisprudenței  

constituționale, fundamentele statului de drept, sunt reprezentate de: 

supremația Constituției, respectarea legii, existența controlului de 

                                                             
11 Potrivit articolului 142 alin.(1) al Constituției. 
12 Decizia nr.70/18 aprilie 200012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.IV pct.7 din 
Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților 
economici12, aprobată cu modificări prin Legea nr.12/1995, Decizia nr.169 din 2 noiembrie 199912 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 9 alineatul ultim din Legea nr.112/1995 pentru 
reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință, trecute în proprietatea statului, Decizia 
nr.234 din 20 decembrie 199912 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobiliare care au aparținut comunităților 
cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, Decizia nr.669 din 12 noiembrie 201412 
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.9 alin.(1) și (2) din Legea învățământului 
nr.84/199512, art.18 alin.(1) și (2) din Legea educației naționale nr.1/201112, precum și a dispozițiilor art.61 
alin.(3) din Legea nr.47/199212 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și  Decizia nr.80/16 
februarie 201412 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției 
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constituționalitate și caracterul obligatoriu al deciziilor Curții; respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale și existența unor garanții 

constituționale pentru a se asigura respectarea lor, recunoașterea 

plurarismului politic și religios ca și componente esențiale ale statului de 

drept. 

 În  Capitolul al V-lea am analizat statul de drept astfel cum se regăsește 

în țările membre ale Uniunii Europene, aflată în plină reconstrucție, un tablou 

potrivit unei analize istorico – politice nuanţate fiind adeseori spectral, dar 

amplitudinea se poate schimba sau prelungi, ca de pildă în cursul unei revoluţii. 

Transformarea marilor culturi, centre şi viduri de putere, a imperiilor şi a 

religiilor universale, a sclaviei, gândirea în categorii apocaliptice şi soluţia 

hiliastică se regăsesc de-a lungul procesului istoric ca elemente ale unei 

continuităţi frecvent întrerupte.  

Ultimul capitol al primei părți al tezei de doctorat tratează 

exigențele statului de drept din perspectiva dreptului comparat, cât și 

dimensiunile acestuia potrivit actelor constitutive ale Uniunii 

Europene și a Tratatului de la Lisabona.  

Datorită faptului că la nivel eruropean există trei ordini juridice 

distincte, generate fiind de normele naționale, normele europene și normele 

cuprinse în CEDO, în practică apar situații când toate cele trei categorii de 

norme sunt incidente în aceeași cauză, între care se stabilesc relații complexe și 

diversificate, impuse de necesitatea aplicării simultane a mai multor categorii 

de norme, determină apariția unor conflicte între ele. 

De altfel, procedura de integrare se realizează atât în plan vertical 

între nivelurile regional și național cât și în plan orizontal între cele două 

sisteme europene – dreptul european și CEDO13.  

                                                             
13 Mireille Delmas-Marty, Crtique de l’intégration normative; L`apport du droit comparé à l’harmonisation 
des droits, Presses Universitaires de France, Paris, 2004, p.17. 
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Normele europene, prin însăși vocația lor, sunt norme de largă 

cuprindere, uneori, concurente celor din dreptul intern al statelor membre, ele 

dobândind concretețe deplină și semnificații neîndoielnice prin jurisprudența 

instanței europene. Cunoașterea corespunzătoare a acestor norme și aplicarea 

lor atunci când sunt incidente într-un litigiu determinat, se subsumează 

obligației asumate de țara noastră privind respectarea dreptului european.  

Împărtășim și noi aprecierea doctrinară14 că implementarea uniformă și 

eficientă a dreptului european într-o Europă lărgită va fi o provocare imensă 

atât pentru ordinile juridice europene dar, mai ales, considerăm și noi, pentru 

diversele ordini naționale ale fiecărui stat membru. 

Va fi în permanență necesară o administrație puternică, care să facă față 

provocării realizării unei reforme a structurilor administrative naționale ale 

statelor care aderă, pentru a putea realiza, pe de o parte ierarhizarea normelor 

preluate în sistemul juridic național și, pe de altă parte armonizarea acestora, 

cunoscând faptul că diversitatea sistemelor juridice ale statelor membre poate 

constitui o sursă de incertitudine și destabilizare a sistemelor de drept15. 

În construcția europeană, statul de drept este considerat fundamentul 

tuturor valorilor pe care se bazează Uniunea Europeană, iar respectarea 

acestuia reprezintă o condiție indispensabilă pentru respectarea celorlalte valori 

ale Uniunii, cu alte cuvinte, a existenței sale. În cuprinsul articolului 2 din 

Tratatul Uniunii Europene, regăsim prevederea conform căreia statul de drept 

este una dintre valorile fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, aceasta 

fiind alăturată în text de respectarea demnității umane, a libertății, democrației, 

agalității și respecarea drepturilor omului, inclusiv  a drepturilor persoanelor 

care aparțin minorităților. 

                                                             
14 Jurgen Schwartze, European administrative law, Office for Official Publications of the European 
Communities, Sweet and Maxwell, 2006 p.206. 
15 Flavia Ghencea, Autorizația administrativă. Teorie. Practică. Jurisprudență, Editura Universul juridic, 
București, 2013, p.185. 
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Pe de altă parte, Tratatul de la Lisabona cuprinde, în conținutul 

articolului 216, drept valori pe care se întemeiază construcția europeană: 

demnitatea umană, egalitatea, statul de drept, drepturile omului. Pentru 

asigurarea respectării acestor valori fundamnentale, Uniunea Europeană are la 

dispoziție mijloace reglementate în conținutul tratatelor, cum ar fi 

reglementarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cuprinsă în 

conținutul articolului 7 din Tratatul de la Lisabona. 

Partea a II-a a lucrării este împărţită la rândul ei în patru capitole 

(pag.193-337), care se ocupă cu studiul aprofundat al constrângerii 

administrative regăsită în statul de drept și impactul pe care îl are asupra vieții 

politice și sociale, fiind pus accentul pe corelația dintre constrângere 

administrativă și alte forme de constrângere și răspunderea administrativă în 

dreptul românesc. 

Capitolul I abordează fundamentările conceptuale referitoare la ordinea 

publică, ordinea de drept și ordinea cosntituțională.  

Supremația legii, nu arbitrariul, se manifestă în toate aspectele ordinii 

publice: cunoașterea legislației, prevenirea și combaterea tulburărilor ordinii 

publice. În legătură cu acest din urmă aspect, reamintim că ordinea și 

dezordinea (tulburarea) sunt în relații biunivoce și opuse. Cercetarea lor ne 

permite să observăm că scade nivelul ordinii publice când se comit fapte de 

dezordine, care: au rezonanță publică și induc sau mențin o stare de pericol sau 

de spirit contrar legii și regulamentelor de conviețuire socială și se săvârșesc 

împotriva publicului sau a organelor publice de stat, locale și centrale, cu 

atribuții de menținere a ordinii publice.  

În opinia noastră, apărarea ordinii publice poate fi definită ca 

ansamblul acțiunilor și activităților de ordin legislativ, economic și social 

                                                             
16Art.2 al Tratatului de la Lisabona prevede: „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, 
libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a 
drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate 
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”. 
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desfășurate de către autoritățile administrative centrale și locale, precum 

și cele întreprinse de către instituțiile abilitate ale statului pentru 

menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice în caz de tulburare. 

Nucleul unei societăţi este ordinea normativă comportamentală prin 

care viaţa unei populaţii este organizată în mod colectiv. Ca ordine, ea conţine 

valori şi norme atât diferenţiate cât şi particularizate, toate cerând referinţe 

culturale pentru a fi semnificative şi legitime. Problemele implicând 

“jurisdicţia” sistemului normativ pot face imposibilă o coincidenţă exactă între 

statutul de supunere faţă de obligaţii normative şi statutul de membru al 

colectivităţii, din cauză că aplicarea unui sistem normativ pare a fi indisolubil 

legată de controlul sancţiunilor exercitate (de exemplu prin funcţia politică) de 

către şi împotriva oamenilor locuind realmente în cadrul unui teritoriu17.  

Capitolul al – II-lea tratează corelația dintre constrângere administrativă 

și alte forme de constrângere și răspunderea administrativă în dreptul 

românesc. 

În ceea ce privește noțiunea de constrângere administrativă ea a fost 

definită, în literatura de specialitate, avându-se în vedere atât conținutul său, cât 

și corelația cu alte concepte juridice, cu care prezintă similitudini, fără a se 

confunda însă cu ele, cum ar fi executarea silită și răspunderea juridică18. 

În opinia noastră, constrângerea administrativă evocă ansamblul 

actelor juridice și al operațiunilor administrative și materiale, dispuse de 

autoritățile publice competente, prin utilizarea forței publice, pentru a 

preveni sau sancționa săvârșirea unor fapte antisociale, a apăra valori 

fundamentale și a asigura respectarea sau aplicarea unor acte cu caracter 

executoriu. 

Din această definiție rezultă următoarele trăsături: 

                                                             
17 Talcot Parsons, Reflections on the Place of Force în Social Problems, New York, 1964. 
18 Pentru o definiție la care ne raliem, a se vedea A. Iorgovan, Tratat…,  op.cit., Editura a IV-a, vol.II, p.346. 
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a) constrângerea administrativă constă într-un ansamblu de acte și 

fapte, respectiv acte juridice, fapte și operațiuni materiale sau administrative; 

b) actele și operațiunile materiale emană de la diferite autorități 

publice fiind vorba despre autoritățile publice din sfera executivului, cărora 

legea le recunoaște competența de a le dispune; 

c) scopul măsurilor de constrângere administrativă poate să constea în: 

- prevenirea săvârșirii unor fapte antisociale; 

- sancționarea săvârșirii lor; 

- apărarea unor valori esențiale pentru societate, cum ar fi drepturile și 

îndatoririle fundamentale, ordinea de drept, bunele moravuri, viața, sănătatea și 

integrarea persoanelor; 

- respectarea și aplicarea unor acte cu caracter executoriu emise sau 

adoptate de autorități publice, putând fi vorba despre autoritățile judecătorești 

ale Ministerului Public, ale Curții de Conturi, ale Avocatului Poporului, etc. 

Corelația constrângere administrativă – răspundere administrativă, are în 

vedere structura acestor inter-relaţii de dependență în mod direct de 

accepţiunea pe care o dăm noţiunilor cu care operăm, fiind de fapt o problemă 

de convenţie asupra limbajului ştiinţific.  

Prin intermediul răspunderii administrative se urmăreşte atât 

restabilirea ordinii normative, sistându-se pe calea constrângerii acţiunea 

contrară acestei ordini, cât şi concretizarea unei reacţii negative a 

autorităţilor sociale (privite la nivel micro, mezo sau macro social) asupra 

autorului faptei respective, punându-l pe acesta într-o situaţie neplăcută, 

nedorită, astfel încât să conştientizeze semnificaţia negativă a faptei sale şi 

necesitatea unei conduite conforme normelor sociale în viitor19. 

Răspunderea administrativă intervine deci direct şi nemijlocit prin 

mecanismul constrângerii administrative, dar nu se identifică cu aceasta, 

dacă avem în vedere funcţiile răspunderii şi respectiv ale constrângerii. 
                                                             
19 Antonie Iorgovan, Tratat..., op.cit., vol.II, Editura a IV-a, p.338. 
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Răspunderea administrativă ca fenomen socio-juridic, are deci ca 

finalitate atât autoreglarea sistemului (subsistemului) social, cât şi 

condamnarea, dezaprobarea faptei dereglatoare, în scopul corectării 

atitudinii viitoare a autorului ei, formării spiritului său de responsabilitate20. Pe 

când, prin intermediul constrângerii se vizează numai funcţia de autoreglare a 

sistemului (sub sistemului) social.  

Astfel, orice formă a răspunderii sociale, implicit a răspunderii juridice, 

deci şi răspunderea administrativă, urmăreşte realizarea unei funcţii 

autoreglator – sancţionatorie pentru sistemul global ori pentru anumite 

subsisteme ale sale. Orice măsură cu caracter sancţionator dispusă de o 

autoritate a administraţiei publice este, implicit, şi o formă de manifestare 

a constrângerii administrative, dar nu orice „sancţiune de drept 

administrativ”, adică orice măsură de poliţie administrativă este o formă 

de concretizare a răspunderii specifice dreptului administrativ.  

Faţă de cele de mai sus, constrângerea administrativă a fost definită ca 

fiind ansamblul măsurilor (acte juridice, operaţiuni administrative, fapte 

materiale) luate (efectuate) de autorităţile administraţiei publice, în baza legii, 

cu folosirea puterii de stat şi, dacă este cazul, împotriva voinţei unor subiecte 

de drept, pentru a sancţiona încălcarea normelor de drept administrativ, a 

preveni săvârşirea unor fapte antisociale şi a apăra drepturile cetăţenilor sau 

după caz, pentru a asigura executarea actelor autorităţilor judecătoreşti, 

respectiv ale Avocatului Poporului, Curţii Constituţionale şi Curţii de 

Conturi21. 

În Capitolul al – III-lea am analizat bazele constituționale actuale privind 

constrângerea administrativă și răspunderea admisnitrativă, Constituția 

României conținând prevederi exprese referitoare la răspundere, și la diferite 

forme de răspundere juridică, în general, o primă categorie de prevederi 
                                                             
20 Vezi cu privire la dialectica raportului dintre răspunderea socială şi responsabilitatea socială, M. Florea, op. 
cit.; N. Popa, Responsabilitatea socială şi răspunderea juridică, în Viitorul Social, nr.3/1979, p.601-605.  
21 A. Iorgovan, Tratat..., op.cit., vol.II, Editura a IV-a, p.366. 
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fiind cuprinse în titlul al – II-lea consacrat drepturilor, libertăților și 

îndatoririlor fundamentale: 

Am putut constata astfel că răspunderea este o instituție juridică 

recunoscută la nivelul legii fundamentale, iar din conținutul textelor supuse 

analizei rezultă că legea fundamentală nu doar recunoaște această categorie 

juridică esențială în orice ramură a dreptului, indiferent că ne raportăm la 

dreptul public sau cel privat, dar sunt consacrate, prin dispozițiile sale: 

a) forme ale răspunderii juridice (răspunderea disciplinară22, 

contravențională23, penală24, patrimonială25); 

b) este reglementată și răspunderea politică prin raportare la șeful de 

stat, Guvern, parlamentari; 

c) sunt dezvoltate unele elemente ale regimului juridic al unor forme de 

răspundere, cum ar fi prezumția de nevinovăție, aplicabilă în materie penală, 

regimul imunității unor categorii de demnitari (a Parlamentului, a 

parlamentarilor); regimul juridic al răspunderii patrimoniale a statului pentru 

erori judiciare sau al diferitelor forme de răspundere aplicabile șefului de stat, 

parlamentarilor și membrilor Guvernului. 

 Capitolul al V-lea are ca obiect de analiză regimul juridic actual al 

constrângerii administrative în România, pornind de la perioada interbelică 

marcată de cei trei mari autori de drept administrativ: Anibal Teodorescu, Paul 

Negulescu și M. Văraru, ce au pus accente diferite asupra semnificaţiei 

constrângerii administrative și perioada postbelică în care s-a remarcat 

preocuparea pentru instituţia răspunderii fie din perspectiva teoriei generale a 

dreptului, fie din perspectiva ştiinţelor juridice de ramură, mai exact, în general 

pentru clarificarea a trei probleme esenţiale și anume:     

a) identificarea categoriei juridice fundamentale prin inter-

                                                             
22 Prin articolele 95, 96 alin.(3) și 109 din Constituție. 
23 Prin articolul 44 alin.(9) și 109 din Constituție. 
24 Prin articolele 72 alin.77(3) lit. h),  articolul  96 și 109,  art.72 din Constituție. 
25 Prin articolul 52 din Constituție. 
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mediul căreia să se asigure definirea noţiunii de răspundere juridică, 

conturându-se o opinie majoritară potrivit căreia răspunderea este 

definită prin intermediul categoriei de obligaţie – obligaţia de a 

suporta o privaţiune, respectiv de a repara un anumit prejudiciu26. 

b) stabilirea criteriilor de delimitare (clasificare) a formelor 

răspunderii juridice, opiniile sunt foarte variate şi in această privinţă; 

una dintre cele mai interesante şi coerente teorii este cea care propune 

patru criterii și anume:  

1 - natura sancţiunii;  

2 - natura raporturilor juridice al căror conţinut a fost încălcat;  

3 - particularităţile şi clarificarea faptei; 

4 - regimul juridic al stabilirii răspunderii27; 

c) determinarea condiţiilor şi temeiurilor răspunderii juridice, 

implicit ale fiecăreia din formele sale, în literatura de specialitate 

făcându-se vorbire despre un temei obiectiv (fapta ilicită), precum şi 

despre un temei subiectiv (vinovăţia).  

În opinia noastră lucrările care au fost elaborate după Revoluţie 

nu vin cu elemente care să determine o regândire a tezelor 

fundamentale cu privire la constrângerea administrativă. De asemenea, 

se pare că unii autori se menţin în limitele doctrinei regimului trecut, 

reducând răspunderea în dreptul  administrativ la răspunderea 

contravenţională, alții, dincolo de formulările nu prea reuşite, 

împărtăşesc teoria prof. Antonie Iorgovan cu privire la cele trei ,forme 

                                                             
26 A de vedea cu titlu de exemplu: C. Stătescu, C. Bârsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a 
obligaţiilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1981, p.136; Sanda Ghimpu, Dreptul muncii. Răspunderea ma-
terială, T.U.B., 1977, p.13; V.I. Câmpeanu, Dreptul muncii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1967, p. 314; V.G. Tarhon, Răspunderea patrimonială a organelor administraţiei de stat şi controlul indirect 
al legalităţii actelor administrative, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p.13; Ilie Iovănaş, Consideraţii cu 
privire la natura răspunderii administrative, în S.U. Babeş Bolyai Cluj nr.3/1968, p.32; Ilie Iovănaș, 
Consideraţii teoretice cu privire la răspunderea administrativă În dreptul R.S. România, Teză de doctorat, 
Cluj, 1968, p.49; I.M. Anghel, Fr. Deak, M. Popa, op.cit., p.16; Ion Oancea, Noțiunea răspunderii penale, în 
A.U.B., 1956, p.133; S. Daneş, Înfocuirea răspunderii penale, în R.R.D., nr. 11/1968. 
27 Ilie Iovănaș, op.cit., în S.U. Babeş-Bolyai, Cluj nr.3/1968, p.34; pe larg asupra acestei probleme M. Costin, 
op.cit, p.46-59; A. Lorgovan, Răspunderea..., op.cit., 1983, p.81-103. 
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ale răspunderii în dreptul administrativ28, iar într-o altă lucrare, dintr-o 

exagerată pretenţie de originalitate se vorbeşte despre o unică 

“răspundere administrativă”, dar care cuprinde şi răspunderea 

patrimonială a statului şi răspunderea contravenţională etc.29. 

 Partea finală a tezei de doctorat cuprinde concluziile și propunerile de 

lege ferenda (pag.338-373) în urma demersului științific întreprins, având în 

vedere schimbările intervenite după răsturnarea şi înlăturarea regimurilor 

totalitare, comuniste care au durat câteva generaţii şi care au introdus 

modificări radicale în toate structurile societăţii – economice, politice, 

ideologice, culturale – şi în viaţa, oamenilor, reorganizarea acestor societăţi pe 

baze democratice a reactualizat în mod deosebit conceptul statului de drept30.  

 În doctrina juridică românească, s-au propus diverse definiţii care, într-o 

formulare sau alta, încearcă să releve nucleul conceptual al statului de drept. 

S-a remarcat de asemenea, în cadrul analizelor post-totalitare dedicate 

statului de drept, necesitatea instaurării sau restaurării societăţii civile ca o 

condiţie sine qua non a realizării statului de drept. S-a relevat că societatea 

civilă implică asigurarea circulaţiei nestânjenite a informaţiei, promovarea 

libertăţii de exprimare şi a libertăţii conştiinţei, schimbul de idei şi luarea de 

atitudini, la nivel colectiv, spontan neinstituţionalizat, existenţa şi acţiunea 

socială a unor organizaţii voluntare, asociaţii independente, mişcări sociale, 

organizaţii regionale şi profesionale care nu sunt controlate direct de instituţiile  

Una dintre condiţiile statului de drept este considerată autonomia 

dreptului, respectarea statutului contemporan al dreptului şi, în general, a 

ceea ce poate fi, cât poate fi şi până unde poate fi, dreptul. Din această 

perspectivă, se relevă primatul dreptului, emanciparea şi independenţa sa 

relaţivă în raport cu statul, individualizarea dreptului ca fiinţă socială 

                                                             
28 M. Preda, op.cit, p.130 şi urm. 
29 V. Prisăcaru, op.cit, p.383 şi urm. 
30 Etimologic, noțiunea de „stat“ s-a format din latinescul „statua“ care înseamnă „a pune, a așeza, a întemeia“  
(Cristian Ionescu, Conceptul de stat și procesul formării statelor modern în spațiul European,  în Revista de 
drept public, nr.1/1999, p.4-20). 
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distinctă. În contextul acestei interpretări, dreptul nu mai este un simplu 

instrument subordonat intereselor politice care să contureze „spaţiul 

legalităţii”, ci un fenomen relativ autonom, fundamentat pe legitimitate, 

interdependent cu lumea morală, punându-şi problema scopurilor şi valorilor 

urmărite, a finalităţilor sale31. 

Pe aceste coordonate, dreptul în contextul statului de drept, trebuie 

să asigure previzibilitatea şi securitatea, fiind un drept demn de încredere, 

optimizator pentru relaţiile sociale, cu norme juridice clare, stabile, 

durabile, cunoscute publicului, generale şi neretroactive, coerente şi 

susceptibile de supunere faţă de ele, elaborate de către cei autorizaţi de 

lege să le investească cu forţă de constrângere, obligatorii pentru toţi 

cetăţenii sau funcţionarii publici. În acest fel, dreptul înseamnă nu numai 

validitatea formală, ci şi un conţinut care să favorizeze persoana umană32.  

Statul de drept cunoaşte – în realitate a sa – o serie de aspecte 

vulnerabile33, analizele întreprinse în acest context relevând, următoarele 

pericole care ameninţă în condiţiile actuale existenţa lui de drept: inflaţia 

legislativă, excesul de normativism; învestirea cu împuterniciri 

discreţionare a autorităților administraţiei publice prin delegarea în 

favoarea lor, a atribuţiilor normative; recurgerea la forţă şi utilizarea 

armelor de foc de către responsabilii cu încălcarea legii, fără respectarea 

adecvată a drepturilor omului; tendinţe de proliferare a drepturilor 

omului, de instituţionalizare a unor noi drepturi pentru care nu există 

posibilităţi ale realizării lor în fapt; excesul de ingerință al puterii 

judecătoreşti (fenomenul numit „dictatură juristocratică”); dezamăgirea 

                                                             
31 I. Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura Universul juridic, București, p.13. 
32 Craiovan Ion în Bădescu Mihai, Craiovan Ion, Verginia Vedinaș, Toma Bogdan, Velișcu Viorel – Curs 
master, Drept administrativ, vol.IV, Editura Sitech, Craiova, 2014, p.102. 
33  I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura ALL, Bucureşti, 1993, p.119. 
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aşteptărilor societăţii faţă de drept în condiţiile în care statul nu este tras la 

răspundere pentru faptele sale ilicite ş.a.34. 

Cât priveşte perspectivele construcţiei statului de drept în România, 

apreciem că aceasta nu va putea fi copia „la indigo” a statului de drept 

dintr-o anume țară occidentală. Dacă se vrea  ca statul de drept să fie real 

şi durabil, trebuie să fie un produs naţional, inspirat din principiile şi 

practicile existente în Europa Occidentală şi America, adică aliniat la 

standardele internaţionale şi excluzând orice rabat la principiile şi 

mecanismele sale fundamentale. 

Se poate conchide, că statul de drept – ca realitate istorică şi concepţia 

prezintă exigenţe de necontestat şi certe avantaje, fiind în acelaşi timp 

perfectibil în raport cu experienţa istorică şi tendinţele progresului social, de 

aceea, şi în Constituţia ţării noastre se prevede, în art. 1 alin. (3), că: „România 

este un stat de drept democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile 

şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

pluralismul politic reprezintă, valori supreme şi sunt garantate”. 

  În secțiuna a –II-a abordarea relaţiei ce se stabileşte între legalitatea 

şi oportunitatea activităţii administraţiei are ca finalitate, stabilirea 

conţinutului, a naturii şi a limitelor de exercitare a controlului 

administrativ. 

Cercetarea relaţiei dintre legalitate şi oportunitate, reprezintă una 

dintre eternele teme, ce prezintă actualitate, dar şi un maxim interes, în 

raport de variatele forme de activitate ale administraţiei, mai cu seamă 

în ceea ce priveşte emiterea sau, după caz35, adoptarea actelor 

administrative. O asemenea problematică, este abordată cu prioritate în 

contextul studiului dreptului de apreciere sau al puterii discreţionare de 

                                                             
34 Pentru detalii a se vedea Ioan Alexandru, Derapajele statului de drept, în Tratat de administrație publică, 
op.cit., p.711 și urm.. 
35 Termenul emitere îl utilizăm când actul provine de la organe unipersonale iar cel de adoptare în cazul 
organelor colegiale sau pluripersonale. 
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care dispune administraţia, cu implicaţii directe asupra tipurilor de 

control ce se exercită asupra acesteia.  

Aşa după cum se arată şi în doctrină, ca părere unanimă în 

privinţa controlului jurisdicţional asupra puterii discreţionare a 

administraţiei, coordonata fundamentală a acestui tip de control 

vizează, în esenţă, doar legalitatea, nu şi oportunitatea actului 

administrativ.  

Sub aspectul fundamentărilor conceptuale, abordate în secțiunea a 

III-a, am dezvoltat, în partea consacrată constrângerii administrative, 

conceptele de ordine publică, ordine de drept și ordine constituțională, ca și 

noțiuni cheie, în funcție de care se impune elaborarea problematicii 

răspunderii juridice și a constrângerii administrative. 

Am dezvoltat teza că ordinea publică are o dimensiune națională și o 

dimensiune europeană, ea fiind parte atât a siguranței naționale, cât și a 

ordinii publice europene. Această dublă calitate relevă complexitatea rolului 

constrângerii administrative de asigurare a ordinii publice. 

În acest context, în opinia noastră am definit ordinea publică drept, 

ansamblul acțiunilor și activităților de ordin legislativ, economic și social, 

desfășurate de către autoritățile administrative centrale și locale și de 

instituțiile  abilitate ale statului pentru menținerea, asigurarea și 

restabilirea ordinii puiblice în caz de tulburare. 

În ceea ce privește corelația dintre aceste trei categorii juridiece, am 

arătat că ordinea de drept determină ordinea publică; o schimbare în 

ordinea de drept se răsfrânge și asupra ordinii publice. 

În ceea ce privește ordinea constituțională, am arătat că aceasta 

subsumează și ordinea publică și ordinea de drept. 

Constrângerea administrativă am definit-o a reprezenta ansamblul 

actelor juridice și al operațiunilor administrative și materiale, dispuse de 

autorităților publice competente, prin utilizarea forței publice, pentru a 
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preveni sau sancționa săvârșirea unor fapte antisociale, a apăra valori 

fundamentale și a asigura respectarea sau aplicarea unor acte cu caracter 

executoriu. 

Din cercetarea întreprinsă, am ajuns la concluzia că răspunderea 

intervine atunci când s-a încălcat legea, pe terenul răului înfăptuit. 

Intervenția ei se face direct și nemijlocit prin intermediul constrângerii 

administrative, fără a se identifica cu aceasta. 

În schimb măsurile de constrângere administrativă și mai exact, de 

poliție administrativă, au ca rațiune tocmai a preveni săvârșirea unor fapte 

antisociale, ca măsuri de siguranță,  sau pentru apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale sau altor valori cu același caracter. 

Executarea silită  apare atunci când sunt necesare acte de executare 

forțată, pentru a realiza anumite acte juridice, prin intervenția forței de 

constrângere a statului. 

Din analiza constrângerii administrative-poliție administrativă am 

arătat că, de principiu, poliția administrativă acționează în scop preventiv, 

având ca scop organizarea, controlul și menținerea ordinii publice prin 

măsuri specifice. Poliția administrativă își propune să mențină ordinea, fără a 

se implica, de regulă, în mod direct în represiunea actelor antisociale. 

În schimb, poliția judiciară, intervine atunci când s-a săvârșit o 

infracțiune sau altă faptă. Dezvoltând această problemă, am identificat formele 

în care poliția administrativă își realizează atribuțiile, respectiv, 

reglementarea, luarea de decizii sau măsuri individuale  și constrângerea. 

Am concluzionat în sensul că, în opinia noastră, conținutul și limitele 

competenței administrației publice în materie de măsuri polițienești sunt 

fixate de lege (exemplu – expulzarea unui străin). Nici administrația și nici 

justiția, prin controlul administrativ, nu pot să repună în cauză conținutul 

însuși al măsurilor prevăzute de lege, cu excepția eventualei 

neconstituționalități a legii. 
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În ceea ce privește contenciosul administrativ, acesta  verifică dacă 

măsurile luate sunt conform ansamblului dreptului aplicabil și 

prescripțiilor unui text. 

Problematica răspunderii juridice și răspunderii administrative am 

analizat-o pornind de la problema responsabilității  și a raprtului între aceasta 

și răspundere. 

Responsabilitatea reprezintă atitudinea pe care un funcționar, în sensul 

larg al termenului, o are în activitatea pe care o desfășoară. Conștientizarea 

semnificației responsabilității, în opinia noastră, este un câștig atât pentru 

funcționar, cât și pentru autoritatea sau instituția publică. 

Răspunderea juridică poate fi definită a reprezenta consecința 

incompatibilității dintre conduita unui subiect de drept și dispoziția normei 

juridice. 

Indiferent de formele în care se manifestă, răspunderea evocă acea 

obligație de a suporta consecințele nerespectării unor regului de conduită, 

obligație ce incumbă autorului faptei contrare acestei reguli și care poartă 

întotdeauna amprenta dezaprobării sociale a unei asemenea conduite. 

Am identificat opt principii ale răspunderii juridice, și anume: 

legalitatea; egalitatea în drepturi; personalitatea; libertatea de voință; 

umanismul; concornanța dintre drepturi și obligații; putere și 

responsabilitate; principiul existenței și  dezvoltării sociale și cel al reparării 

integrale și operative a prejudiciului. 

În partea finală a părții a doua, am realizat o analiză succintă a 

răspunderii Guvernului în cadrul constituțional actual în România și a 

răspunderii contravenționale, ca formă importantă a răspunderii administrative 

care beneficiază de o reglementare – cadru, Ordonanța Guvernului nr.2/2001, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Răspunderea rămâne o instituție centrală, pentru drept în general și 

pentru dreptul public în particular. În ceea ce privește dreptul administrativ, ea 
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prezintă aspecte particulare, în contextul în care nici la ora actuală nu există o 

unitate de opinii cu privire la formele de răspundere specifice acestei ramuri 

de drept și, în interiorul acestora, la identificarea categoriilor concrete și 

proprii fiecărei forme. 

De aceea, în opinia noastră, viitorului Cod administrativ îi revine 

misiunea de a atenua aceste carențe, pentru că a le elimina în totalitate este 

greu de realizat. În ceea ce ne privește, am formulat unele opinii care se 

regăsesc în partea destinată propunerilor de lege ferenda, care apreciem că ar 

putea fi avute în vedere în viitor. 

Propunerile de lege ferenda se regăsesc în Capitolul al II-lea, 

considerând faptul că în centrul controlului de oportunitate să se afle principale 

puncte de referinţă: actualitatea actului administrativ, prin intermediul 

factorului temporal (momentul emiterii, durata de aplicabilitate), mijloacele 

antrenate de administraţie în atingerea scopului, utilitatea pe care o prezintă în 

economia procesului de organizare a executării şi executării în concret a legii, 

în sensul eficientizării activităţii administrative etc.;  

Prin prisma acestor repere ale controlului de oportunitate, 

propunem ca autoritatea de control să poată să evalueze, per ansamblu, 

îndeplinirea tuturor condiţiilor de legalitate, astfel încât libertatea de 

acţiune a administraţiei să nu contravină interesului public, scopului 

legii, alunecând astfel, spre un exces de putere. 

Considerăm totodată, că o atare decizie administrativă, în sensul 

cenzurării oportunităţii unui act administrativ intervine cu atât mai rar 

cu cât de cele mai multe ori, se prezumă capacitatea sporită a 

autorităţii emitente de a cunoaşte mai bine realităţile de ordin 

administrativ, argumentele de facto, adaptându-şi libertatea de 

apreciere de care dispune în vederea luării măsurii celei mai oportune. 

Deşi mai puţin uzitat în practica de control a autorităţilor 

româneşti, controlul de oportunitate constituie apanajul ierarhiei 
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administrative, ce poate fi declanşat ori de câte ori, înseşi autorităţile 

superioare apreciază că puterea discreţionară a autorităţilor 

subordonate tinde să fie defectuos folosită. 

De asemenea, în activitatea de control administrativ să 

predomine controlul de legalitate, stricto sensu, cel mai vizibil dintre 

activităţile de control, ce prezintă un interes sporit, atât teoretic, cât şi 

practic, cu consecinţe directe în activitatea administrativă, dar şi în 

mediul exterior administraţiei publice.  

Oportunitatea rămâne însă, deşi integrată condiţiilor generale 

de legalitate ale actului administrativ, o exigenţă aparte, distinctă de 

cerinţele de legalitate, stricto sensu, ca un barometru ce indică 

nivelul real al puterii discreţionare a administraţiei, supuse 

întotdeauna controlului administrativ. Aşa după cum aminteau şi 

diverşi autori citaţi mai sus, un act administrativ constatat deopotrivă 

legal, dar inoportun, este susceptibil de a fi anulat, pe cale ierarhică, 

din considerente de inoportunitate, întrucât afectează implicit starea 

generală de legalitate. 

Coroborând cele trei propuneri formulate anterior, rezultă 

necesitatea consacrării, în sistemul de drept românesc, a unor 

norme speciale cu privire la legalitate și oprtunitate, pe de o parte, 

precum și  la controlul de legalitate și cel de oprtunitate, pe de altă 

parte. 

Acest lucru urmează a se realiza, în opinia noastră, prin viitorul 

Cod administrativ al României și, completator și corelativ, prin 

viitorul Cod de proceduri administrative, ambele impunându-se  a fi 

adoptate în mod stringent. 
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În România de după decembrie 1989, elaborarea unui Cod 

administrativ și a unui cod de proceduri administrative36 a reprezentat 

un angajament asumat mai întâi la nivel declarativ și ulterior la nivelul 

programelor politice de guvernare 2000-2014.  

Raportându-ne la timpul istoric pe care îl trăim și la informațiile 

la care avem acces grație mijloacelor informatizate de comunicare în 

masă cunoaștem că, la data finalizării prezentei teze, la nivelul 

Ministerului Administrației Publice și Dezvoltării Regionale există o 

preocupare deosebită, asumată de actualul Guvern, în scopul elaborării 

actului normativ care să reprezinte viitorul Cod administrativ al 

României37.  

Este astfel un moment prielnic pentru a exprima viziunea 

noastră cu privire la normele care ar trebui să se regăsească în 

viitorul Cod administrativ, în ceea ce privește problemele care au 

făcut obiectul de cercetare al tezei respectiv, statul de drept și 

constrângerea administrativă. 

Propunem consacrarea prin viitorul Cod administrativ, a unor 

norme-cadru privind administrația publică, prin care să se clarifice: 

A) Corelația dintre puterea executivă și administrația 

publică. 

Avem în vedere soluția administrației publice ca o componentă a 

puterii executive, pe de o parte, și a diferențelor dintre administrația 

scop și administrația mijloc de realizare a competenței. 

B) Consacrarea tipurilor de administrație publică pe care o 

realizează organele publice din sfera executivului, respectiv, 

administrația publică de stat și administrația publică autonomă 

                                                             
36 Preferăm această sintagmă la plural, dat fiind faptul că nu există o singură  procedură administrativă, cu 
proceduri administrative. Prima departajare o constituie caracterul contencios sau nu al lor, identificând o 
procedură contencioasă și una necontencioasă. 
37 Avem în vedere strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, aprobată prin HG 
nr.909/2014publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 16 iunie 2004. 
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locală, desfășurată în unitățile administrativ-teritoriale în baza 

principiilor autonomiei locale, deccentralizării și deconcentrării 

serviciilor publice. 

C) Dezvoltarea prin viitorul Cod administrativ, a principiului 

respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, atât sub 

aspectul conținutului, cât și al caracterului lor, de norme diriguitoare  

în activitatea tuturor autorităților publice și a personalului care își 

desfășoară activitatea în cadrul acesteia. 

Sistemul normativ actual din România, păcătuiește, în opinia 

noastră, prin faptul că se consacră concepte și instituții, dar nu se 

configurează legislativ conținutul acestora, într-un mod care să 

permită autorităților și instituțiilor publice să-și construiască un 

comportament care să fie conform legii, începând cu legea 

fundamentală. 

D) În dezvoltarea propunerii anterioare de principiu, formulăm 

următoarele propuneri concrete: 

- supremația Constituției reprezintă starea de conformitate a 

activității tuturor autorităților publice și a personalului acestora 

cu normele înscrise în legea fundamentală a țării și în principiile 

fundamentate prin jurisprudența Curții Constituționale, în 

exercitarea misiunii sale de garant al supremației Constituției; 

- legalitatea  reprezintă starea de conformitate a activității 

autorităților publice și a personalului acestora cu legile elaborate 

de Parlament, cu Ordonanțele Guvernului, precum și cu orice alte 

acte juridice care au forță obligatorie pentru acestea. 

E) Reglementarea prin viitoarele Coduri administrativ și de 

proceduri administrative a oportunității și a raportului dintre 

legalitate și oportunitate. În opinia noastră, soluția care trebuie să se 

impună este aceea a consacrării soluției juridice potrivit căreia 
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oportunitatea reprezintă o componentă a  legalității activității 

subiectelor de drept care realizează administrația publică  și a 

personalului acestora. 

F) Recunoașterea, prin viitoarele Coduri administrative de drept 

substanțial și procesual, a normei de principiu conform căreia 

organele care exercită diferite forme de control sunt competente să 

se pronunțe, în limitele legilor speciale de organizare și 

funcționare, atât asupra aspectelor de legalitate, cât și de 

oportunitate a activității administrației, aceasta din urmă înțeleasă 

ca o componentă a legalității administrației. 

G) În acest context, reglementarea, prin viitoarele Coduri, într-un 

mod riguros, a regimului juridic general al competenței materiale 

și, în cadrul acestuia, al celor două tipuri de competență, evocate în 

doctrină prin conceptele competență legată și competență de 

apreciere. 

Regimul juridic al competenței materiale este unul din cele mai 

importante pentru activitatea unui organ public în statul de drept. 

Principiile autonomiei locale și ale celei funcționale, caracterul 

independent al unor autorități publice, sunt de multe ori înțelese în 

practică  într-un mod în care legea este dată la o parte, iar arbitrariul și 

discreționarul sunt atotstăpânitoare.  

H) În acest context al competenței, viitoarele Coduri 

administrative vor trebui să clarifice și problema mijloacelor prin care 

competența este realizată din punct de vedere al titularilor, 

procedurilor și al actelor. 

Practica scoate la iveală tot soiul de proceduri al căror scop și 

regim juridic este denaturat, cum ar fi instrumentul delegării. Este 

locul să arătăm că procedura aceasta a semnării, a contrasemnării și 

a delegării dreptului de a semna ridică probleme în practica vieții 
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publice, probleme care se impun a fi corectate printr-un necesar 

cod de proceduri administrative. 

În opinia noastră, este necesar să se stabilească regimul juridic 

al acestor proceduri și răspunderea care este atrasă de exercitarea 

lor defectuasă sau care contravine legii. 

I) O altă propunere pe care o facem este ca viitorul Cod 

administrativ să reglementeze tipurile de răspundere specifice 

dreptului administrativ: răspunderea disciplinară, 

contravențională și patrimonială. 

În felul acesta, se vor elimina disputele care continuă să se 

manifeste în doctrina de specialitate în ceea ce privește sfera formelor 

de răspundere administrativă și regimul juridic aplicabil fiecăreia 

dintre ele. 

J) O problemă care urmează a fi „codificată” în perspectivă, 

vizează răspunderea administrativ-patrimonială. 

Raliindu-ne opiniilor exprimate în doctrina de specialitate38, 

considerăm că urmează a fi recunoscute, la nivel legislativ, trei mari 

tipuri de răspundere, administrativ-patrimonială și anume: 

a) răspunderea pentru prejudiciile produse prin acte 

administrative unilaterale și prin contracte administrative39; 

b) răspunderea pentru prejudiciile produse prin erori 

judiciare40 și, în cadrul acesteia, necesara reglementare a răspunderii 

judecătorilor care au acționat cu rea credință sau gravă 

neglijență; 

                                                             
38 Verginia Vedinaș, Drept administrativ,  Editura a VIII-a, p.331-335. 
39 Reglementată de articolul 52 și 126 alin.6 din Constituție și de Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ. 
40 Reglementată de articolul 52 alin.(3) din Constituție. 
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c) răspunderea pentru limitele serviciului public, care spre 

deosebire de primele două, nu se bucură de o recunoaștere generică în 

prezent și se impune a fi acoperit acest vid legislativ. 

K) În contextul reglementării celor trei forme de răspundere 

specifice dreptului administrtiv, propunem să se reglementeze și 

principiile care le guvernează. În opinia noastră, răspunderea 

administrativă este guvernată de următoarele principii, comune 

tuturor formelor în care ea se obiectivează: 

a) principiul legalității, care semnifică faptul că regimul juridic 

al fiecărei forme de răspundere trebuie să fie reglementat prin lege; 

b) principiul proporționalității între sancțiunea aplicată și 

situația care a determinat-o; 

c) principiul echilibrului în realizarea triplului rol al 

răspunderii, respectiv rolul preventiv, punitiv și educativ; 

d) principiul nediscriminării și al egalității de tratament în 

judecarea faptelor și aplicarea sancțiunilor. 

Pe lângă aceste principii, fiecăreia din cele trei forme de 

răspundere administrativă le corespund principii specifice care 

leparticularizează unele de celelalte, în funcție de caracterul subiectiv 

sau obiectiv al răspunderii și de alte aspecte care le dau identitate. 

Am conturat, în finalul prezentei teze, un număr de propuneri 

care, în opinia noastră, reprezintă repere care ar trebui avute în 

vedere în viitor de către legiuitor, aceasta și în perspectiva adoptării 

Codurilor administrative, de drept substanțial și de drept procedural. 

Raportându-ne la structura proiectului Codului administrativ, 

care se află în prezent în lucru la Ministerul Administrației Publice și 

Dezvoltării Regionale, am putut constata că în structura lui nu se 
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regăsește cuprinsă și problematica răspunderii, ceea ce reprezintă o 

gravă insuficiență41. 

Este greu de înțeles ce rațiuni au determinat autorii Proiectului 

de Cod administrativ să excludă problema răspunderii din structura 

acestuia. Credem că se impune corectarea acestei situații și 

completarea conținutului Codului administrativ cu o nouă parte, 

care să devină partea a VIII-a situată după actuala parte a șaptea 

consacrată “serviciilor publice”, în care să fie reglementată 

“răspunderea administrativă”. 

Actualele părți a VIII-a și a IX-a vor deveni partea a IX-a și a X-

a, Codul urmând să aibă, în opinia noastră, zece părți.  

Considerăm că statul de drept este în primul rând, statul unde 

se respectă legea și statul unde, cei care nu o respectă, răspund 

pentru faptele lor. În România celor 25 ani de democrație care au 

trecut de la momentul istoric – decembrie 1989, s-au pus, în mod 

neîndoielnic, piolonii statului de drept, dar apreciem că ne aflăm într-

un deplin și complex proces de consolidare a statului de drept. 

Acesta nu mai poate fi înțeles în afara spațiului european. 

Sistemul intern de drept trebuie raportat la cel al Uniunii 

Europene, care, potrivit articolului 148 din Constituție, are prioritate 

față de primul. 

Ceea ce se construiește, în opinia noastră, nu poate fi exclusiv 

sau eminamente acțiunea politicianului, a guvernanților. Mai mult ca 

oricând, aceștia trebuie să-și fundamenteze acțiunile pe soluții în care 

să se reflecte suportul teoretic, științific fără a fi scolastic, al 

instituțiilor și procedurilor. Iar acest suport îl dau autorii de specialitate 

                                                             
41 În structura actuală a proiectului de cod administrativ, acesta are nouă părți, respectiv dispoziții generale; 
Administrația publică centrală; prefectul și serviciile publice deconcentrate;  administrația publică locală; 
statutul funcționarilor publici și al personalului contractual din administrația public statului și al unităților 
administrativ-teritoriale; proprietatea public și prigvată a statului serviciile publice; dispoziții finale și 
tranzitorii și modificarea unor legi. 
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prin activitatea lor științifică și activitatea jurisdicțională desfășurată 

de instanțele judecătorești naționale și europene și de Curtea 

Constituțională, în exercitarea onorantei misiuni de “garant al 

supremației Constituției”. 
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