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Capitolul I 
DREPTUL ADMINISTRATIV ÎN CADRUL SISTEMULUI 
ROMÂNESC DE DREPT. NO IUNI FUNDAMENTALE 

1. Dreptul administrativ este o ramur  a dreptului public 

„Publicum jus est quod ad statum rei 

romane spectat, privatum est quod ad singulorum utilitatem pertinent” Dreptul public 

este cel care se refer  la organizarea statului roman, iar dreptul privat – la interesele 

fiec ruia



dreptul rii

2. Administra ia public  – no iune central  a dreptului administrativ 

2.1. Administra ia public . No iune i con inut 

modestie ambi ie

Modestie 

Ambi ie

Tratat de drept administrativ

No iuni de drept administrativ, Partea I

Droit administratif

Drept Administrativ



2.2. Bazele constitu ionale ale administra iei publice 

Drept administrativ, Sinteze teoretice i exerci ii practice pentru 

activitatea de seminar,

Droit administratif



Persoana v t mat  într-un drept al s u ori într-un interes legitim, de o 

autoritate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal 

a unei cereri, este îndrept it  s  ob in  recunoa terea dreptului pretins sau a 

interesului legitim, anularea actului i repararea pagubei.”

2.3. Defini ia i tr s turile administra iei publice 

administra ie public

op. cit.



ansamblul activit ilor realizate de Pre edintele i Guvernul României, celelalte 

autorit i ale administra iei publice de stat, cât i de administra ia public  local  i 

structurile subordonate acestora, prin care, în regim de putere public , se aduc la 

îndeplinire legile sau se presteaz  servicii publice. 

administra ia public totalitatea activit -

ilor desf urate, în regim de putere public , de organizare a execut rii i executare în 

concret a legii i de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului 

public2

administra ia 

public  central  – totalitatea activit ilor desf urate, în regim de putere public , de 

organizare a execut rii i de executare în concret a legii i de prestare de servicii 

publice, în scopul satisfacerii interesului public na ional/general administra ia 

public  local totalitatea activit ilor desf urate, în regim de putere public , de 

organizare a execut rii i de executare în concret a legii i de prestare de servicii 

publice, în scopul satisfacerii interesului public local3



activitatea sau ansamblul de activit i organizate de o 

autoritate a administra iei publice ori de o institu ie public  sau autorizat /autorizate 

ori delegat  de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui 

interes public, în mod regulat i continuu. 



ansamblul prerogativelor i constrângerilor prev zute de lege în 

vederea exercit rii atribu iilor autorit ilor i institu iilor administra iei publice i care 

le confer  posibilitatea de a se impune cu for  juridic  obligatorie în raporturile lor cu 

persoane fizice sau juridice, pentru ap rarea interesului public2. 

op. cit.



Capitolul II 
DEFINI IA, OBIECTUL I TR S TURILE DREPTULUI 

ADMINISTRATIV 

1. Defini ia i obiectul dreptului administrativ 

Drept administrativ român

op. cit.

Drept administrativ



Tratat de drept constitu ional

Drept administrativ

Drept administrativ i tiin a administra iei

Drept administrativ, Tratat elementar

op. cit.


