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Dedic această carte fiului meu Laurenţiu – 

sensul suprem al existenţei mele. Noi, mamele, ne 

împlinim prin pruncii pe care-i aducem pe lume. 

Noi, dascălii, ne împlinim prin generaţiile pe care le 

creştem. Dorindu-ne să fie demne şi apte să ducă 

mai departe Lucrarea noastră. Noi, oamenii, ne 

împlinim prin faptele noastre bune, prin roadele cu 

care îmbogăţim existenţa noastră, a celor dragi 

nouă şi a poporului care ne-a zămislit. 
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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Iat  c  de la ultima edi ie a cursului nostru - edi ia a VII-a - au trecut aproape doi ani, 
perioad  în care multe lucruri s-au schimbat pe teritoriul dreptului, în general, şi al dreptului 
administrativ, în particular. Este perioada în care au intrat în vigoare cele trei coduri, 
respectiv Codul de procedur  civil , Codul penal şi Codul de procedur  penal , dup  ce, 
anterior, intrase în vigoare noul Cod civil. Aceste modific ri legislative de substan , deşi 
nu vizeaz  expres dreptul administrativ, con in reglement ri care afecteaz  şi aceast  
ramur  de drept. Este suficient s  amintim c  prin noul Cod de procedur  civil  s-au produs 
muta ii în ceea ce priveşte contenciosul administrativ, în general, şi regimul excep iei de 
nelegalitate, în particular. Dispozi iile Codului penal şi ale celui de procedur  penal  au şi 
ele efecte asupra dreptului administrativ, dat fiind faptul c  autorit ile publice care fac 
obiect de cercetare al acestei ramuri de drept pot c dea sub inciden a normelor penale, în 
cadrul r spunderii penale care le este aplicabil . Statutul func ionarilor publici a fost şi el 
supus unor muta ii legislative în aceast  perioad , unele dintre ele discutabile, declarate 
neconstitu ionale de Curtea Constitu ional . Dincolo de numeroasele modific ri legislative, 
doctrina de specialitate s-a îmbog it şi ea. Este nevoie, astfel, de o nou  edi ie a cursului 
nostru, care s  surprind  aceste modific ri. Nu neap rat pentru c  le împ rt şim. 
Întotdeauna am exprimat rezerve sau critici cu privire la instabilitatea legislativ  care 
caracterizeaz  România. Credem, cu toat  fiin a noastr , c  stabilitatea legislativ  
înnobileaz  o na iune. Un sistem de drept în care actele normative se schimb  periodic, în 
care chiar codurile, care ar trebui s  se caracterizeze prin stabilitate, sunt supuse acestor 
schimb ri, este evident c  este predispus la derapaje de la starea de legalitate şi chiar de la 
cea de constitu ionalitate. Sunt lucruri care ne preocup  şi chiar ne dor. În egal  m sur  în 
care nu ne poate l sa indiferen i faptul c  principiile şi institu iile juridice sunt adeseori 
denaturate, prin modul în care sunt aplicate. C  regulile devin în practic  excep ii şi 
excep iile, reguli. Este suficient s  ne raport m la institu ia deleg rii legislative şi, cu 
prec dere, la ordonan ele de urgen , al c ror regim juridic este adeseori deformat printr-o 
aplicare care excede filozofia textului constitu ional şi care adeseori este sanc ionat  de 
Curtea Constitu ional . Rostul nostru, al dasc lilor de drept public, este s -i ajut m pe 
studen i s  în eleag  şi s -şi însuşeasc  institu iile specifice acestei ramuri de drept în litera 
şi spiritul lor, în filozofia lor profund , juridic  şi moral , în egal  m sur , pus  în 
concordan  cu principiile care guverneaz  democra ia constitu ional  în România1. Este o 
misiune în care credem, pe care ne-o asum m cu toat  responsabilitatea, dornici s  creştem 
genera ii care s  duc  mai departe destinul şcolii juridice româneşti, în general, al celei de 
drept public, în particular, şi, f r  vorbe mari, cum zicea regretatul nostru profesor Antonie 
Iorgovan, destinul acestui neam binecuvântat. 

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş 
                                           

1 Dup  cum semnaleaz  doctrina de specialitate, asist m la disfunc ii, o „deconstitu ionalizare a democra iei”, 
„disfuncţionalitatea democraţiei româneşti fiind o certitudine pentru aproape toată lumea” (D. C. D nişor, 
Democraţia deconstituţionalizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, Ed. Universitaria, Craiova, 2013, p. 9). 
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CUVÂNT-ÎNAINTE  
la ediţia a VII-a1 

Timpul tace şi trece, spune o frumoas  vorb  româneasc . Important este s  treac  
într-un mod care s  sim i c  te împlineşte. Ca om şi ca profesionist. An dup  an, genera ii 
dup  genera ii, ne str duim s  le form m. S  le deschidem mintea, dar şi sufletul, spiritul 
lor tân r, c tre acest minunat şi fascinant domeniu care este dreptul. În toate ipostazele pe 
care el le presupune. S  devenim noi înşine mai buni, pentru ca studen ii noştri s  ne 
perceap  ca pe un imbold de a se des vârşi pe ei înşişi. S  reprezent m, în via a noastr  
profesional  şi privat , repere, pentru ca ei înşişi s -şi doreasc  s  devin  astfel. Ca 
truditor în ale dreptului public, misiunea este şi mai dificil . Pentru c  dreptul public 

este un drept al cet ii, în litera c ruia respir  identitatea regimului politico-juridic pe 
care îl reflect . În regulile c ruia litera şi spiritul sunt în egal  m sur  importante. Un 
drept viu, în continu  schimbare. Ale c rui institu ii, în cea mai mare parte, se reg sesc în 
via a fiec ruia dintre noi. Ceea ce ne oblig  s  le în elegem în filozofia lor, nu în modul în 
care în eleg titularii lor s  le exercite. Pentru c  aceasta este una din cele mai dificile 
probleme pe care le ridic  dreptul public: dihotomia dintre proiec ia constitu ional  şi 
legal  a unei institu ii şi modalitatea concret  în care aceasta se manifest , prin com-
portamentul titularilor de func ii şi demnit i în stat. Iar aceast  dihotomie devine în timp 
din ce în ce mai pronun at , pentru c  fiecare dintre cei implica i în activit i publice 
în eleg s -şi „aproprieze” astfel de func ii, relevând un comportament discre ionar, 
dincolo de limitele pe care legiuitorul le traseaz . Acest lucru are strâns  leg tur  cu 
în elegerea defectuoas  a principiului de drept conform c ruia tot ce nu este interzis de 

lege este permis. Dac  în dreptul privat func ioneaz  un asemenea principiu, în 

dreptul public el nu-şi mai afl  aplicabilitatea. Aceasta deoarece în dreptul public, 

institu iile acestuia pot s  fac , în sensul propriu al cuvântului, ceea ce legea le 

permite în mod efectiv. Limitele ac iunii lor sunt prestabilite de legiuitor. 

Competen a fiec rui subiect de drept public începe şi se termin  unde spune legiuitorul. 
Am auzit de multe ori motiva ia unor personaje publice în sensul c  „am făcut lucrul x 

sau y pentru că legea nu-mi interzice să fac aceasta”. Sau, mai nuan at, „nu pot fi acuzat 

că am făcut aceasta, pentru că nicio lege nu-mi interzice să o fac”.  

                                           
1 Ca şi la edi iile anterioare, şi la aceast  edi ie am ales s  p str m cuvântul-înainte la edi ia anterioar , 

pentru c  sunt lucruri pe care le-am spus acolo şi la care inem şi am dori ca ele s  fie cunoscute de c tre cei care 
se vor raporta doar la aceast  edi ie a cursului nostru. Unele din ideile exprimate se reiau, suntem siguri, într-o 
form  mai mult sau mai pu in asem n toare. Nu am avut în inten ie s  se întâmple astfel. Îns  în spiritul fiec rui 
specialist se reg sesc anumite elemente de constan , pe care nu oboseşte s  le transmit , pentru c  ele au 
menirea s -l ajute s  se împlineasc  profesional şi s  izbândeasc , prin sine însuşi şi prin beneficiarii activit ii 
sale, în ceea ce şi-a propus. 
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Sunt abord ri defectuoase, care duc la excese, la abuzuri, la o exercitare în afara legii 
a atribu iilor aferente unei func ii în stat. 

Un alt inconvenient cu care ne confrunt m este lipsa de profesionişti în via a 

public , apeten a pe care o simt din ce în ce mai pregnant guvernan ii, indiferent de 

culoarea lor politic , de a se înconjura de personaje care le sunt loiale, indiferent de 

capacitatea lor de a face fa  func iilor care le sunt încredin ate, şi de aici 
instaurarea unei indiferen e fa  de ideea de competen , transformat , în timp, în 

sfidare şi în dispre  fa  de cei care sunt înzestra i cu astfel de atribu ii, venit , 

paradoxal, chiar din partea celor care le exercit  f r  s  le merite. 
Multe ar fi spus, îns  îi l s m pe cei care parcurg paginile cursului nostru, în special 

pe studen i, s  le descopere. Ad ug m în final un element care are strâns  leg tur  cu cele 
abordate anterior, şi anume lipsa de responsabilitate în modul în care este slujit interesul 
public de c tre cei care au menirea s  fac  acest lucru. În toate formele pe care acesta le 
presupune. Este suficient s  ne raport m numai la modul în care sunt cheltui i banii 
publici. La lacunele grave pe care le manifest , în deciziile pe care le iau, cei care au 
atribu ii în domeniu, şi m  refer cu prec dere la cei care sunt ordonatori de credite, 
principali, secundari sau ter iari, care manifest  o larghe e condamnabil , dublat  de o 
grav  iresponsabilitate, în ceea ce fac. Posibilitatea de a descoperi aceast  „fa  hâd ” a 
realit ii ne este înlesnit  în virtutea statutului nostru de membru al Cur ii de Conturi a 
României, institu ie care are misiunea constitu ional  s  gardeze legalitatea cheltuirii 
banului public. Regretatul nostru profesor, c tre memoria c ruia gândul şi recunoştin a 
noastr  se îndreapt  în permanen , spunea c  la cei care de in func ii şi demnit i în 

stat, responsabilitatea trebuie s  primeze în raport cu r spunderea. Ei trebuie s  

respecte legea nu din teama de pedeaps , ci pentru c  aşa simt c  trebuie s  fac , din 

în elegerea statutului care le-a fost conferit şi a semnifica iei func iei exercitate. 

Dintr-o asemenea perspectiv , ar trebui s  ne aştept m c  numai suspiciunea cu privire la 
comiterea unor fapte antisociale ar trebui s -i determine pe cei afla i în diferite posturi s  
renun e la ele, cu atât mai mult implicarea într-o form  de urm rire şi cercetare penal . Iar 
multitudinea de cazuri care v desc astfel de comportamente, dincolo de limitele legii, ar 
trebui s  ne îngrijoreze, nu s -l aplaud m ca pe un act de bravad , ca pe o dovad  a luptei 
cu corup ia, fenomen care macin  trupul firav al democra iei româneşti. 

Acesta este o parte a mesajului pe care dorim s -l transmitem studen ilor noştri. S -i 
ajut m s  în eleag  c  vor fi implica i, indiferent de profesiunea juridic  pe care o vor 
exercita, în activit i care reprezint  elemente intrinseci ale st rii de legalitate din statul 
român. Iar constitu ionalitatea şi legalitatea sunt elementele definitorii ale unui stat de 
drept. 

Nutrim n dejdea c  vom reuşi s  ajungem nu numai la inteligen a lor, ci şi la sufletul 
lor. Ne propunem s -i înarm m pe studen ii noştri şi cu anumite atitudini, nu doar cu 
informa ii. Cu în elegerea, în profunzimea lor, a complexit ii elementelor care compun o 
societate autentic democratic . Şi, mai ales, cu capacitatea de a deveni personalit i 
pregnante în domeniul lor profesional, care s  aib , în egal  m sur , voca ia de a deveni 
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„oameni ai cet ii”, cum se exprima, atât de profund şi de adev rat profesorul nostru şi 
al atâtor genera ii Antonie Iorgovan, prea devreme plecat la cele veşnice. Dar al c rui 
spirit va r mâne în noi, cei care ne-am format la lumina binef c toare a personalit ii 
sale, care l-am pre uit şi l-am iubit. Gândul meu se îndreapt , în egal  m sur , c tre 
ceilal i mari dasc li ai Facult ii de Drept, care au înnobilat amfiteatrele şi via a noastr . 
Toate valorile pe care ni le-au transmis, în care ne-au format, vor d inui în noi ca o f clie, 
pe care, împreun  cu propriile noastre idealuri devenite împliniri, sper m s  le transmitem 
genera iilor pe care le form m. 
     

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş 

 



Dreptul administrativ – ramură a dreptului public 13 

 

C A P I T O L U L  I  

DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 

I. Noţiuni generale privind administraţia publică 

§ 1. Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public1  

Structurarea în cele dou  mari ramuri ale dreptului, cel privat şi cel public, s-a 
realizat înc  din antichitate. Distinc ia a fost magistral exprimat  de Ulpian „Publicum jus 

est quod ad statum rei romanae spectat, privatum est quod ad singulorum utilitatem 

pertinent”, ceea ce înseamn  de fapt c  „Dreptul public este cel care se refer  la 

organizarea statului roman, iar dreptul privat – la interesele fiec ruia”. La baza 
acestei distinc ii st  deci interesul ocrotit prin norma de drept. Atunci când acest 
interes e relativ la via a cet ii, suntem în sfera dreptului public. Când norma de drept e 
privitoare la individ, ne afl m în domeniul dreptului privat. Dreptului public îi sunt spe-
cifice o serie de tr s turi, care îl particularizeaz  de dreptul privat. Obiectul lui de 
reglementare vizeaz  atât autorit ile administra iei publice de natur  statal  sau auto-
nom  local , personalul care le deserveşte, cât şi rela ia dintre stat şi cet ean, inclusiv 
rela ia dintre stat sau unit ile administrativ teritoriale, ca proprietare de bunuri, şi 
persoanele fizice sau juridice2. De aici, particularitatea dreptului public de a se constitui 
sub influen a unor factori extra-legali, care in de tradi ia istoric , de stilul politic şi de 
ideologiile specifice.  

Aceasta deoarece „dreptul public este cel care con ine totalitatea principiilor şi 
regulilor juridice aplicabile raporturilor dintre stat şi individ, precum şi în raporturile 
dintre state, iar dreptul privat con ine totalitatea principiilor şi regulilor juridice aplicabile 
raporturilor dintre indivizi, indiferent dac  aceştia sunt din acelaşi stat sau din state 
diferite”3. 

Dreptul administrativ face parte din ramura dreptului public şi a ap rut, dup  cum se 
exprim  prof. univ. Emil Molcu 4, înaintea altor ramuri ale acestuia. C ci înaintea oric ror 
altor preocup ri şi activit i, omul a trebuit s  o pun  pe cea privind modul în care îşi 
organizeaz  comunitatea, cum se ap r  împotriva duşmanilor, acestea fiind dimensiuni ale 
activit ii administrative. Autorit ilor de natur  administrativ  care s-au cristalizat de-a 
lungul timpului, pe teritoriul rii noastre, li s-au aplicat un anumit gen de norme juridice, 

                                           
1 Cea mai simpl  formulare a esen ei dreptului a fost dat  de Christian Thomasius, autor din secolul  

al VIII-lea, „Quod tibi non vis fieri, elteri ne faceris”, respectiv „nu face altuia, ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie”.  
2 I. Alexandru, Drept administrativ comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 11. 
3 Şt. Deaconu, Drept constituţional, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 4. 
4 E. Molcu , D. Oancea, Drept privat roman, Casa de Editur  şi Pres  „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1995,  

pp. 7-8. 


