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PREFAŢĂ
Un proverb românesc spune că „toamna se numără bobocii”. Pentru noi,
dascălii, în general, şi dascălii universitari, în special, toamna reprezintă un nou început.
Nicăieri nu este mai potrivită expresia aceasta decât în cazul nostru, căci „ne primenim”
toamnă de toamnă sufletul şi viaţa profesională cu alte generaţii, care se aşază cuminţi în
faţa noastră, ascultându-ne, notându-şi, în diferite feluri, care mai de care mai
performante, ceea ce noi le predăm la cursuri. Spun „care mai de care mai performante”
pentru că din ce în ce mai mulţi studenţi scriu la calculator, sau pe tabletă, sau nici măcar
nu se mai obosesc să scrie, pur şi simplu înregistrează ceea ce spune profesorul. Sunt şi
studenţi care doar ascultă cursul. S-au dus vremurile în care ne chinuiam mintea şi
mâinile ca să cuprindem în notiţe tot ceea ce ne spuneau dascălii noştri. Dar, Doamne, cu
cât folos şi cât de drag ne era acel „chin”, când aveam în faţa noastră mari dascăli, unii
plecaţi mult prea devreme dintre noi. Şi încep, ca întotdeauna, cu regretatul meu Profesor
Antonie Iorgovan, căruia nu voi obosi niciodată să-i mulţumesc pentru că mi-a dat şansa
de a mă împlini prin această profesie, pe care o consider temelia existenţei mele
profesionale, dar şi private. Continui cu nesfârşit de dragii mei dascăli Nicolae Popa,
Emil Molcuţ, Ioan Traian Ştefănescu, Sanda Ghimpu, Vasile Morar. N-am greşit când am
spus „şi a vieţii private”, pentru că atunci când te identifici cu un anumit destin, când ţi-l
asumi cu toţi porii sufletului tău, el te marchează în tot ce faci, ce simţi, ce reprezinţi.
Pentru că statutul de profesor nu se epuizează prin lecţiile de la catedră.
A fi dascăl înseamnă o stare de spirit continuă de cercetare, înţelegere şi dezvoltare a
domeniului pe care îl predai. O neodihnă în a te „îmbogăţi” pe tine, ca specialist, şi a-i
ajuta, în acest fel şi pe alţii să facă acelaşi lucru. Concretizată în studiu şi în scris, în
elaborarea de lucrări ştiinţifice de diferite tipuri (articole, studii, comunicări, monografii,
cursuri şi, la vremea lor, tratate). Veţi gândi, poate, că trăim o vreme în care se scrie prea
mult şi se citeşte prea puţin. Un vechi şi drag prieten, practician şi teoretician de mare
forţă, incisivitate, un „neodihnit” în sensul cel mai elocvent din câţi am cunoscut (unii
dintre dumneavoastră l-aţi recunoscut, probabil, pe Gheorghe Dobrican), se întreba şi,
prin felul în care o făcea, îşi şi răspundea, cine mai citeşte azi ceva? Nu credem că este o
abordare corectă şi normală. Ca dascăl, consider că nu trebuie să încetăm să credem în forţa
argumentului, a cuvântului aşezat, temeinic şi argumentat, care ne ajută să înţelegem, din
perspectivă juridică, dar şi interdisciplinară sau pluridisciplinară, instituţiile cu care operăm.
Despre al căror conţinut şi filozofie ne străduim să-i facem să se pătrundă studenţii noştri.
În tinereţea mea academică, plină de neajunsuri materiale de tot felul, umbrite de un
entuziasm greu de înţeles dacă nu îl trăieşti, când mergeam la dragii mei părinţi în Oltenia,
aveam întotdeauna o lădiţă din plastic plină de cărţile pe care le studiam în acel moment
şi le utilizam în scrierile mele. Iar tatăl meu, Dumnezeu să-i odihnească sufletul, mă
urmărea descărcând bagajele din maşina mea Dacia 1300 şi zâmbea de câte ori apărea
lădiţa cu cărţi. Iar dacă nu apărea, mă întreba, cu îngrijorare, de ce nu am adus-o cu mine,
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înseamnă că stau foarte puţin. Dumnezeu să le odihnească sufletul părinţilor mei care, în
dragostea lor nesfârşită, mă temperau întotdeauna că învăţ prea mult, că nici prea multă
carte nu e bună, că „o să orbesc” citind prea mult (eu am avut o miopie foarte de mică,
har Domnului că ştiinţa medicală m-a ajutat să scap de ea în prezent). Destăinuim aceste
lucruri, dorindu-ne ca din mesajul lor studenţii noştri să se îndestuleze, să înţeleagă cât
este de important să se formeze întru respectul faţă de carte, faţă de învăţătură, ca mijloc
de a se construi ca oameni şi profesionişti. De a aşeza la baza evoluţiei proprii nevoia de
desăvârşire, prin studiu şi cunoaştere.
Trăim vremuri care nu sunt deloc uşoare, pentru nicio profesie, cu atât mai mult pentru
profesia de jurist. Şi care obligă la competenţă, pentru a face faţă competitivităţii. Acest lucru
ne obligă şi pe noi, dascălii, dar şi pe studenţii noştri. Şi, în egală măsură, îi obligă pe toţi
practicienii dreptului spre permanentă informare şi cunoaştere a legislaţiei în care îşi
desfăşoară activitatea. Care legislaţie se schimbă într-un ritm cu care, din păcate, este foarte
greu să ţii pasul. Aceste fluctuaţii, uneori ameţitoare, am putea spune, ne determină şi pe noi,
autorii, să ne actualizăm în permanenţă lucrările, adaptându-le la schimbările din legislaţie şi
punându-le în acord cu doctrina şi jurisprudenţa, influenţate şi ele de mutaţiile legislative.
Personal, ne simţim datori să facem periodic acest lucru, este o trudă care ne înnobilează şi pe
care o aşezăm la temelia ostenelii noastre permanente. De la ultima ediţie a cursului s-a scurs
aproape un an şi jumătate, suficient ca legislaţia să se modifice în multe domenii, iar în altele
să fie înlocuită cu o alta nouă şi ne referim la cea privind domeniul achiziţiilor publice, care
transpune în practică mai multe directive europene, respectiv: Directiva nr. 2014/23/UE
Parlamentului European şi a Consiliului1, Directiva nr. 2014/24/UE privind achiziţiile
publice2, Directiva nr. 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 febraurie
20143 şi Directivele nr. 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 19894 şi nr. 92/13/CEE a
Consiliului din 25 februarie 19925. Aceste reglementări sunt cele mai relevante sub aspectul
efectelor pe care le produc, creând astfel o nouă bază normativă în materia contractului de
achiziţie publică. Nutrim nădejdea că truda noastră va înlesni înţelegerea instituţiilor dreptului
administrativ pentru toţi cei care sunt interesaţi, pasionaţi sau chemaţi să îl studieze şi să îl
aplice.
Am ales şi de această dată să păstrăm cuvântul-înainte scris la ultimele noastre ediţii,
pentru a păstra şi transmite emoţia şi raţiunile care ne-au determinat, de fiecare dată, să
procedăm la revizuirea şi actualizarea cursului şi gândurile şi trăirile transmise
destinatarilor lui şi îi avem în primul rând în vedere pe studenţii noştri.
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş
1

Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria I, nr. 94 din 28 martie 2014.
Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria I, nr. 94 din 28 martie 2014.
3 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria I, nr. 94 din 28 martie 2014.
4 Privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor
care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor
publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria I, nr. 395 din 30 decembrie
1998, cu modificările şi completările ulterioare.
5 Privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la aplicarea
normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în
sctoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene, seria I, nr. 76 din 23 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.
2
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CUVÂNT-ÎNAINTE
la ediţia a IX-a
Parcă mai ieri am scos ultima ediţie a cursului nostru. S-a scurs, tiptil, de-atunci, un
an, generaţiile se schimbă unele cu altele, iar noi ne bucurăm, cu sufletul cald iubitor
pentru ele, că avem menirea de a contribui la devenirea lor viitoare. De jurişti. Ce poate fi
mai nobil pe lume decât să contribui la formarea şi educarea unor personalităţi care, peste
timp, vor săvârşi şi desăvârşi, sperăm noi, aplicarea dreptului. De aceea, cu mare bucurie
am purces la actualizarea cursului, pentru a scoate o noua ediţie a lui. Ritmul în care se
modifică legislaţia în România ne obligă să o facem. Viaţa publică este şi ea într-o
continuă metamorfoză. Şi metamorfozare. Jurisprudenţa se străduieşte să ţină pasul cu
schimbările legislative atât de frecvente. Să desluşească păienjenişul de reglementări şi,
prea adeseori, din reglementări. În mod frecvent, creează ea însăşi situaţii care se impun a
fi comentate, care generează discuţii, dispute, ralieri sau controverse. Când spunem
„jurisprudenţa” avem în vedere atât practica instanţelor judecătoreşti, cât şi cea a Curţii
Constituţionale.
De toate acestea, doctrina, în general, şi doctrina de drept public, în particular,
trebuie să ţină seama. Anul 2014 a fost important şi interesant pentru dreptul românesc,
dat fiind faptul că a intrat în vigoare, la data de 1 februarie 2014, noul Cod penal al
României1 şi Codul de procedură penală2, aşa cum anii anteriori au avut semnificaţia lor
prin intrarea în vigoare a Codului civil3 şi a Codului de procedură civilă4. Dincolo de
orice discuţii care s-ar putea face cu privire la unele din dispoziţiile lor, cu privire la
legitimitatea unor soluţii normative care privesc instituţii ale dreptului public, este
neîndoielnic că ne aflăm într-o etapă deosebită a dreptului românesc, care impune o stare
de efervescenţă doctrinară, în scopul regândirii regimului juridic al unor instituţii, punerii
acestora de acord cu cadrul juridic actual, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul administrativ.
Ne străduim ca astfel de realităţi juridice, instituţionale şi doctrinare, să fie reflectate în
lucrările pe care le publicăm, inclusiv în cursurile pentru studenţii noştri, pentru a-i ajuta
nu doar să înţeleagă regimul sau, după caz statutul juridic al instituţiilor, dar să aibă
capacitatea să-l şi aplice în activitatea profesională pe care o vor desfăşura. Putem aprecia
că generaţiile care urmează azi facultăţile de drept au şansa de a se forma, ca jurişti,
fundamentându-şi pregătirea pe cadrul normativ pe care, pe numere mari, cum spunea
regretatul nostru profesor Antonie Iorgovan, îl vor şi aplica în profesie. Este şansa care pe
1 Codul penal a fost aprobat prin Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009,
modificată şi completată prin Legea nr. 27/2012, publicată în M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012; Legea
nr. 63/2012, publicată în M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012; Legea nr. 187/2012, publicată în M. Of. nr. 757 din
12 noiembrie 2012.
2 Codul de procedură penală a fost aprobat prin Legea nr. 135/2010, publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie
2010, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2013 publicată în M. Of. nr. 515 din 14 august 2013.
3 Codul civil a fost aprobat prin Legea nr. 287/2009, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009,
republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 şi pusă în aplicare prin Legea nr. 71/2011 publicată în M. Of.
nr. 409 din 10 iunie 2011.
4 Codul de procedură civilă a fost aprobat prin Legea nr. 134/2010, publicată în M. Of. nr. 485/2010,
republicată în M. Of. nr. 545/2012 în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
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studenţi îi avantajează, iar pe profesori îi obligă. În ceea ce priveşte dreptul administrativ,
reglementările care îl guvernează sunt şi ele supuse unei evoluţii continue. Unele de
substanţă, care schimbă bazele problemei, ceea ce generează şi alimentează dezbaterile şi
disputele doctrinare. Ne-am străduit, ca întotdeauna, să le cuprindem în prezentul curs,
conştienţi că, dacă nu le putem acoperi în întregime, dată fiind vastitatea lor, avem datoria
să le semnalăm pe cele mai relevante, din dorinţa de a-i convinge pe studenţi, învăţăceii
noştri de azi, profesioniştii de mâine, că dreptul este un fenomen viu, complex, a cărui
cercetare, în momentul în care ai păşit pe terenul lui, nu se opreşte niciodată. Păstrăm, şi
în prezenta ediţie, cuvântul-înainte scris la ultimele două ediţii anterioare, pentru a
surprinde evoluţia motivaţională care ne determină să purcedem mereu la truda noastră
creatoare, dornici să facem faţă nobilei misiuni de a-i sprijini pe studenţii noştri în
procesul de instruire şi formare, cu rodul acestei neostoite lucrări.
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş
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CUVÂNT-ÎNAINTE
la ediţia a VIII-a
Iată că de la ultima ediţie a cursului nostru – ediţia a VII-a, au trecut aproape doi
ani, perioadă 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 procedură civilă, Codul penal şi Codul de procedură penală,
după ce, anterior, intrase în vigoare noul Cod civil. Aceste modificări legislative de
substanţă, deşi nu vizează expres dreptul administrativ, conţin reglementări care afectează
şi această ramură de drept. Este suficient să amintim că prin noul Cod de procedură civilă
s-au produs mutaţii în ceea ce priveşte contenciosul administrativ, în general, şi regimul
excepţiei de nelegalitate, în particular. Dispoziţiile Codului penal şi ale celui de procedură
penală au şi ele efecte asupra dreptului administrativ, dat fiind faptul că autorităţile
publice care fac obiect de cercetare al acestei ramuri de drept pot cădea sub incidenţa
normelor penale, în cadrul răspunderii penale care le este aplicabilă. Statutul
funcţionarilor publici a fost şi el supus unor mutaţii legislative în această perioadă, unele
dintre ele discutabile, declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională. Dincolo de
numeroasele modificări legislative, doctrina de specialitate s-a îmbogăţit şi ea. Este
nevoie, astfel, de o nouă ediţie a cursului nostru, care să surprindă aceste modificări. Nu
neapărat pentru că le împărtăşim. Întotdeauna am exprimat rezerve sau critici cu privire la
instabilitatea legislativă care caracterizează România. Credem, cu toată fiinţa noastră, că
stabilitatea legislativă înnobilează o naţiune. Un sistem de drept în care actele
normative se schimbă periodic, în care chiar codurile, care ar trebui să se caracterizeze
prin stabilitate, sunt supuse acestor schimbări, este evident că este predispus la derapaje
de la starea de legalitate şi chiar de la cea de constituţionalitate. Sunt lucruri care ne
preocupă şi chiar ne dor. În egală măsură în care nu ne poate lăsa indiferentă faptul că
principiile şi instituţiile juridice sunt adeseori denaturate, prin modul în care sunt aplicate.
Că regulile devin în practică excepţii şi excepţiile reguli. Este suficient să ne raportăm la
instituţia delegării legislative şi cu precădere, la ordonanţele de urgenţă, al căror regim
juridic este adeseori deformat printr-o aplicare care excedează filozofia textului
constituţional şi care adeseori este sancţionată de Curtea Constituţională. Rostul nostru, al
dascălilor de drept public, este să-i ajutăm pe studenţii să înţeleagă şi să-şi însuşească
instituţiile specifice acestei ramuri de drept în litera şi spiritul lor, în filozofia lor
profundă, juridică şi morală, în egală măsură, pusă în concordanţă cu principiile care
guvernează democraţia constituţională în România1. Este o misiune în care credem, pe
care ne-o asumăm cu toată responsabilitatea, dornici să creştem generaţii care să ducă mai
departe destinul şcolii juridice româneşti, în general, al celei de drept public în particular,
şi, fără vorbe mari, cum zicea regretatul nostru profesor Antonie Iorgovan, destinul
acestui neam binecuvântat.
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş
1 După cum semnalează doctrina de specialitate, asistăm la disfuncţii, o „deconstituţionalizare a democraţiei”,
„disfuncţionalitatea democraţiei româneşti fiind o certitudine pentru aproape toată lumea” (D.C. Dănişor,
Democraţia deconstituţionalizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, Ed. Universitaria, Craiova, 2013, p. 9).
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