
Introducere

Dreptul comparat este, întâi de toate, o metodă de a dobândi cunoştinţe. 
În gradul în care expune această caracteristică, el este capabil să ofere 
o varietate de soluţii la probleme mai multe şi mai diverse decât cele 
date de o ştiinţă juridică cu preocupare naţională. Dreptul comparat 
îmbogăţeşte şi extinde „gama de soluţii” şi oferă persoanei care îl foloseşte 
critic posibilitatea de a găsi o „soluţie mai bună” la o problemă concretă[1].

De departe însă, cea mai importantă funcţie a dreptului comparat 
este „de a pregăti o unificare transnaţională (parţială) a dreptului”, de a fi 
implementat în legislaţiile naţionale, scopul său este „de a reduce sau a 
elimina pe cât posibil” diferenţele dintre sistemele de drept naţionale[2].

Datorită interdependenţei care se substituie progresiv independenţei 
statelor europene[3], perspectiva ptolemeică a cunoaşterii unidimensionale 
şi limitate la orizontul ordinii juridice naţionale trebuie abandonată în 
favoarea perspectivei coperniciene, potrivit căreia ordinile juridice ale 
statelor europene nu pot trăi separat, nefiind decât elemente componente 
ale ansamblului continental[4]. 

[1] M. Cappelletti ş.a., Integrare prin drept: Europa şi experienţa federală 
americană. O introducere generală. Integrare prin lege, vol. I, Berlin/New 
York, 1986, p. 1 şi urm., p. 5 şi urm., asupra dreptului comparat ca o „a 
treia şcoală” între pozitivismul juridic şi gândirea juridică naturală, apud 
I. Alexandru, Drept administrativ european, ed. a 2‑a, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2010, p. 21. 

[2] I. Alexandru, op. cit., 2010, p. 22.
[3] L.J. Constantinesco, Tratat de drept comparat. Vol. I. Introducere 

în dreptul comparat, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 5, apud L. Coman‑Kund, 
Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul 
românesc, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, p. 43.

[4] L.J. Constantinesco, op. cit., p. 34, apud L. Coman‑Kund, op. cit., 
2005, p. 43.
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De altfel, nu putem aduce în discuţie problematica convergenţei între 
administraţiile naţionale dacă nu luăm în calcul premisele construcţiei 
europene, întrucât însuşi fenomenul început acum mai bine de 50 de ani 
a reprezentat imboldul, odată stabilită pacea pe continent, al schimbului 
de experienţe şi idei între state. Contextul istoric pare să fi favorizat 
desăvârşirea statelor europene, dovadă fiind structurile care au luat 
naştere imediat după cel de‑al Doilea Război Mondial şi care au implicat 
o parte din statele membre de astăzi[1].

Aşa după cum afirma Jürgen Schwarze[2], „Orice teorie legală de astăzi 
trebuie să îşi evalueze conţinutul utilizând dreptul comparat, având mereu 
în vedere similarităţile în continuă evoluţie dintre condiţiile de viaţă şi 
dintre noţiuni de drept din mari regiuni ale lumii şi, într‑adevăr, cu cât 
puterea de stat intervine mai mult în relaţiile legale, cu atât este mai 
important să se procedeze la o comparaţie a drepturilor publice”[3].

În urmă cu circa trei decenii, în lucrarea sa „L’Europe interdite”, 
Jean‑François Deniau arăta că „doar 5% din putere rămâne la dispoziţia 
unui Guvern”[4] şi, în mod cert, în acest context european, cunoaşterea 
doar a dreptului intern a devenit insuficientă[5].

[1] G.L. Goga, Convergenţe administrative în spaţiul european, în EIRP 
Proceedings, International Conference on European Integration – Realities 
and Perspectives, 2011, p. 81.

[2] J. Schwarze, European Administrative Law, Office for Official Publications 
of the European Communities, Sweet & Maxwell, Londra, 1992.

[3] I. Alexandru, op. cit., 2010, p. 20.
[4] Autorul arăta în această lucrare că sursa deciziilor majore se află într‑un 

„consens informal al mediilor politice şi economice transnaţionale, al instituţiilor 
şi administraţiilor, al principiilor, mecanismelor şi influenţelor reciproce, mai 
mult sau mai puţin exprese, resimţite în ansamblu de populaţie”. A se vedea 
J.F. Deniau, L’Europe interdite, Ed. du Seuil, Paris, 1977, p. 8, apud A. Groza, 
Comunităţile europene şi cooperarea politică europeană. Emergenţa unei 
identităţi europene, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 6.

[5] A. Groza, Comunităţile europene..., op. cit., p. 6.
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În sensul desemnat de SIGMA[1], „principiile comune ale administraţiei 
publice între statele membre ale Uniunii Europene constituie condiţiile 
unui «Spaţiu Administrativ European». Acesta include un set de standarde 
de acţiune comune în cadrul administraţiei publice, definite prin lege şi 
întărite de practici şi mecanisme responsabile”[2]. De altfel, „europenizarea 
este o realitate edificată, până în prezent, preponderent, prin mecanisme 
formale”. Deşi dispune de structuri instituţionale, valori şi simboluri proprii, 
impactul Uniunii Europene nu se regăseşte, necondiţionat, în atitudini şi 
comportamente proeuropene. „Pentru a deveni viabilă”, această structură 
politică are nevoie de cetăţeni „care dau sens identităţii europene”[3].

Prin extindere, la Uniunea Europeană au avut acces ţări cu nivele diferite 
de dezvoltare economică şi socială şi, astfel, Comunitatea şi‑a asumat toate 
problemele rezultate din deosebirile dintre membrii ei. Particularitatea 
locală a europenizării este conferită de raporturile dintre noii şi vechii 
membri ai Uniunii Europene din perioada preaderării. Înainte de integrarea 
altor ţări, Comunitatea Europeană era alcătuită din economii puternice 
şi democraţii consolidate. Treptat, au fost admise ţări cu un nivel mai 
scăzut de dezvoltare – Grecia, Portugalia, Spania –, iar în 2004 şi 2007 
au aderat ţări din Centrul şi Estul Europei considerate semi‑periferice 
sau periferice[4].

[1] SIGMA este o iniţiativă comună a Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE) şi Uniunii Europene, care sprijină eforturile a 
13 ţări aflate în proces de tranziţie de a susţine reforma administraţiei publice, 
fiind finanţată prin Programul PHARE al Uniunii Europene. A se vedea, în 
acest sens, şi http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/39560474.
pdf, consultat la 16 noiembrie 2016, ora 14.00.

[2] SIGMA, European Principles for Public Administration, SIGMA papers: 
no. 27, Paris, 1998, p. 5, apud G.L. Goga, op. cit., 2011, p. 82.

[3] C. Schifirneţ (coord.), M. Boţan, V. Frunzaru, Al.I. Cârlan, I. Stavre, 
N. Corbu, A. Suciu, Europenizarea societăţii româneşti şi mass‑media, 
Ed. Comunicare.ro, p. 7, disponibilă online la adresa http://www.europenizare.
ro/imagini/Europenizarea.pdf, consultată la 13 noiembrie 2016.

[4] Idem, p. 10.
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De fapt, integrarea europeană nu poate evita relaţia dintre Occident – 
Europa dezvoltată – şi Est – Europa mai puţin dezvoltată. În aceste împre‑
jurări, noile state membre ale Uniunii Europene au resimţit, într‑un fel sau 
altul, statutul de dependenţă de ţările occidentale. Doctrina aminteşte ca 
exemplu acquis‑ul comunitar, ansamblul de drepturi şi obligaţii comune 
aplicat tuturor statelor membre, act iniţiat de ţările occidentale. Ca poziţie 
geopolitică şi moştenire istorică, România se înscrie în categoria statelor 
din Estul Europei şi de aici „decurge, evident, particularitatea procesului 
de aderare şi integrare în Uniunea Europeană: diminuarea decalajului 
dintre membrii Uniunii Europene nu este posibilă fără o modernizare a 
societăţii naţionale”[1].

După decembrie 1989, unul dintre obiectivele fundamentale ale politicii 
externe a României, constant afirmat de către majoritatea guvernelor 
postrevoluţionare, l‑a constituit integrarea statului român în structurile 
Uniunii Europene. România, ca ţară candidată la Uniunea Europeană, s‑a 
angajat să îndeplinească obligaţiile ce decurg din procesul de aderare. Una 
dintre problemele menţionate în cadrul reuniunii Consiliului European de 
la Sevilla, din iunie 2002, s‑a referit la necesitatea ca ţările candidate să 
continue întărirea capacităţii administrative pentru a atinge standardele 
europene[2].

Datorită faptului că societatea este într‑o permanentă schimbare, 
că „a cunoscut o dinamică accentuată, se vede necesitatea reformării 
administraţiei publice, a modernizării acesteia, pentru a corespunde 
cerinţelor pe care societatea le ridică”. Dezvoltarea democraţiei impune 
redefinirea rolului statului în raport cu cetăţenii şi prin intermediul reformei 
se urmăreşte adaptarea la modificările economiei mondiale şi la cerinţele 
impuse de integrarea României în structurile Uniunii Europene[3].

[1] C. Schifirneţ (coord.), M. Boţan, V. Frunzaru, Al.I. Cârlan, I. Stavre, 
N. Corbu, A. Suciu, op. cit., p. 11. 

[2] I.A. Bratu, Reforma administraţiei publice şi Uniunea Europeană, în 
EIRP Proceedings, vol. I, 2006, p. 187.

[3] R.A. Baltaru, Reforma în administraţia publică. Studiu privind 
e‑guvernarea la nivelul Uniunii Europene, în Revista Transilvană de Ştiinţe 
Administrative nr. 1(30)/2012, p. 22. 
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Crearea unui spaţiu administrativ european, ca rezultat al convergenţei 
dintre administraţiile naţionale ale statelor, „aduce în discuţie nu doar 
aspecte teoretice privind legislaţia comunitară, ci şi rivalităţi mai vechi 
între adepţii conservării identităţii naţionale a statelor în faţa fenomenului 
europenizării şi simpatizanţi ai soluţiei supranaţionale, federaliste”[1]. José 
Ortega y Gasset surprindea faptul că „naţionalismul orientat altădată spre 
exterior se transformă astăzi într‑un naţionalism orientat spre interior, 
fiecare popor fiind iritat la tot ceea ce este specific celuilalt popor, inclusiv 
modul de a scrie şi de a gândi”[2].

Construcţia europeană postbelică – Comunitatea Europeană – a impus 
schimbări politice, economice şi sociale majore. Printre schimbările cu 
impact deosebit de semnificativ se numără, de exemplu, şi apariţia 
mişcărilor regionale şi întărirea rolului jucat de regiuni ca entităţi 
administrative, politice şi economice, atât în sânul statelor de care 
aparţin, cât şi în cadrul Comunităţii, iar mai apoi al Uniunii Europene[3].

De la începutul secolului XXI, guvernarea şi administrarea Uniunii 
Europene suferă anumite transformări semnificative, „un proces ce are 
loc nu neapărat fără obstacole, în trecerea de la concept la realitate 
fiind relevate caracteristici care vizează atât elementele europene, cât şi 
naţionale aflate într‑o întrepătrundere permanentă, a cărei complexitate 
este superioară” faţă de alte procese şi fenomene specifice pentru 
construirea unei Europe Unite. 

Într‑o relaţie aflată în curs de dezvoltare, vom asista la o adaptare 
permanentă a administraţiei Uniunii la necesităţile care decurg din 
realizarea obiectivelor sale. Încercarea de a institui o Constituţie pentru 
Europa „a adus abordarea doctrinară a administraţiei Uniunii Europene 
mai aproape de abordarea tradiţională specifică pentru sistemele juridice 
ale statelor europene”. Eşecul acestei activităţi a dat un nou impuls 

[1] J. Ortega y Gasset, Europa şi ideea de naţiune, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2002, p. 24.

[2] Ibidem, apud G.L. Goga, op. cit., 2011, p. 83.
[3] L.A. Klárik, Rolul regiunilor în construcţia europeană. Studiu de 

caz asupra regionalismului din România, în Revista Transilvană de Ştiinţe 
Administrative nr. 3(12)/2004, p. 76.
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unei abordări diferite care să cuprindă trăsături specifice unei reforme 
semnificative menţionate în Tratatul de la Lisabona[1], care a intrat în 
vigoare la 1 decembrie 2009[2].

De altfel, Guvernul României a lansat încă din luna mai 2004 „Stra‑
tegia de Accelerare a Reformei Administraţiei Publice”, care urma a 
fi implementată în perioada 2005‑2007. S‑a considerat că, pentru ca 
priorităţile şi obiectivele cuprinse în strategie să poată contribui la 
îmbunătăţirea calităţii administraţiei publice române, sunt necesare o 
mai bună coordonare şi corelare a politicilor şi strategiilor elaborate 
de instituţiile publice române, precum şi stabilirea unor mecanisme 
de monitorizare a implementării lor. Acestea fiind datele, reforma 
administraţiei publice se află încă în stadiul de evoluţie, iar administraţia 
română este caracterizată în continuare de o birocraţie excesivă, lipsă 
de transparenţă şi capacitate limitată de implementare a politicilor[3].
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Administraţia publică românească şi 
cea europeană. Concepte generale

§1. Importanţa existenţei dreptului administrativ european

Deoarece „dreptul este o ştiinţă socială”, iar „punctul de plecare 
pentru orice cercetare trebuie să îl constituie noţiunile cunoscute şi 
realităţile care au fost constatate”, un mare profesor de drept administrativ 
spunea, în anii 1940, că „un studiu trebuie să pornească de la societatea 
omenească şi de la cei care vieţuiesc în ea”[1].

Marii „administrativişti” români din prima jumătate a secolului XX 
au achiesat în general la teoriile franceze, promovând teza dublului scop 
al acţiunii puterii executive: „guvernarea” şi „administrarea”[2]; pornind 
de aici, alţi autori contemporani au considerat că „procesul integrării 
europene constituie un factor de schimbare care a fost şi continuă să fie 
unul complex şi de anvergură, vizând adaptarea la standarde europene 
şi mobilizarea tuturor capacităţilor administrative, economice, politice şi 
sociale ale României în direcţia optimizării procesului de europenizare”[3].

Pornind de la europenizare „ca un proces transnaţional”, continuând 
cu o europenizare ca adaptare instituţională la cerinţele Uniunii Europene 
şi ajungând la o „europenizare ca o contrapondere la globalizare sau 
chiar o strategie specifică de rezolvare a conflictelor din plan mondial”, 
abordarea fenomenului de adaptare a instituţiilor, relevant îndeosebi în 

[1] E.D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Tipografia „Glasul 
Bucovinei”, Cernăuţi, 1944, p. 12.

[2] Al.S. Ciobanu, Drept administrativ. Activitatea administraţiei 
publice. Domeniul public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 15.

[3] A. Bosovcki, Administraţia publică în România, între europenizare şi 
rezistenţă la schimbare, în Revista Sfera Politicii nr. 131‑132/2009, p. 76.
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cazul administraţiei publice, a creat multe şi mai ales amplu dezbătute 
sensuri ale termenului „europenizare”[1].

Dreptul administrativ european sau, mai exact, al Uniunii Europene 
este strâns legat de noţiunea de administraţie publică europeană. Astfel, 
administraţia publică europeană formează obiectul de cercetare al ştiinţei 
dreptului administrativ european. După crearea Comunităţilor Europene, 
mai mulţi autori de drept administrativ şi‑au pus problema „dacă asistăm 
la naşterea unei noi administraţii sau numai a unui mecanism vizând 
asigurarea cooperării între administraţiile naţionale”[2].

În contextul studiului influenţei dreptului administrativ francez asupra 
dezvoltării dreptului german, Ulrich Scheuner a scris în 1963 că dreptul 
administrativ aparţine acelor ramuri de drept „în care caracteristicile 
naţionale ale poporului şi statului sunt dezvăluite cel mai complet”, aşadar, 
în dreptul administrativ, „formele instituţionale se dovedesc a fi rezistente 
la schimbare”. Chiar şi „poziţia legală a personalului administrativ, relaţia 
dintre administraţie şi cetăţean, nivelul centralizării şi întregul stil de 
administrare” sunt, conform lui Scheuner, „într‑o mare măsură expresia 
particularităţilor naţionale”[3].

„A trăi într‑o colectivitate dată presupune cunoaşterea şi respectarea 
valorilor fundamentale ale acesteia”. Sunt, de asemenea, necesare 
respectarea şi aplicarea regulilor de conduită impuse prin normele 
juridice care „disciplinează conduita umană în cadrul relaţiilor sociale 

[1] L. Matei, Romanian Public Management Reform, Theoretical and 
Empirical Studies, vol. I, Administrative and Public Services, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2009, p. 72 (trad.n.).

[2] A se vedea, în acest sens, I. Alexandru (coord.), M. Cărăuşan, I. Gorjan, 
I.V. Ivanoff, C.C. Manda, A.L. Nicu, C. Rădulescu, C.L. Săraru, Dreptul 
administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept 
administrativ al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p. 211. 

[3] U. Scheuner, Der Einfluss des französischen Verwaltungsrechts auf 
die deutsche Rechtsentwicklung, Die öffentliche Verwaltung, 1963, p. 714, 
apud I. Alexandru, op. cit., 2010, p. 30.
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care se formează în colectivitatea respectivă, pentru a realiza şi proteja 
aceste valori”[1].

Jürgen Schwarze arată că „dreptul comunitar este format în primul 
rând din norme de drept administrativ, în particular de drept administrativ 
economic şi management public”[2]. Coexistenţa celor două categorii de 
drept administrativ – al Uniunii şi al statelor membre – este relevată prin 
alin. (3) al art. 4 TUE[3] astfel: „În temeiul principiului cooperării loiale, 
Uniunea şi statele membre se respectă şi se ajută reciproc în îndeplinirea 
misiunilor care decurg din tratate. Statele membre adoptă orice măsură 
generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor care decurg 
din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii. Statele membre 
facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale şi se abţin de la orice 
măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii”[4].

Aproximativ cu două secole în urmă, Giuseppe Mazzini[5] spunea că 
„Europa se află într‑o situaţie de criză” din cauza lipsei de „unitate în scop, 
destin şi misiune”. În doctrină s‑a mai considerat şi că această structură 
europeană va fi, probabil, „un model pentru alte structuri, pentru alte 
organisme, poate chiar şi pentru un organism mondial”, mai ales în 
condiţiile în care formele mai vechi ale organizaţiilor internaţionale „tind 

[1] J. Biancarelli, L’influence du droit communautaire sur l’organisation 
administrative française, AJDA 20/06/1996, no. 6, p. 22‑27, apud L. Teofil, 
Drept administrativ european, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, p. 62.

[2] J. Schwarze, Droit administratif européen, vol. I, Office de publications 
officielles des Communautés Européennes, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1994, 
p. 8, apud L. Teofil, op. cit., p. 64.

[3] Tratatul privind Uniunea Europeană, versiunea consolidată publicată 
în J.O. C 202 din 7 iunie 2016.

[4] L. Teofil, op. cit., p. 65.
[5] Jurnalist, jurist, politician şi activist pentru unificarea Italiei într‑o 

republică. A trăit în secolul al XIX‑lea, devenind membru al celebrei mişcări 
secrete a Cărbunarilor (Carbonari).
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să arate limitările lor în faţa unor provocări din ce în ce mai complexe 
(globalizarea, poluarea, suprapopularea, criza economică etc.)”[1].

O problemă stringentă care a apărut la nivel european şi care trebuie 
soluţionată cât mai rapid este aceea a „dificultăţilor în integrarea textelor 
de lege”. Una dintre problemele conexe este cea a introducerii şi aplicării 
aceloraşi reguli în „diferite arii de dezvoltare economică, social‑culturală, 
întrucât tocmai această diversitate legislativă conduce, uneori, la 
ineficienţă şi se poate concretiza, în anumite cazuri, în încălcarea severă a 
drepturilor cetăţeanului”. Astfel de „provocări existente la nivel naţional” 
sunt, în genere, soluţionate de „mecanisme constituţionale specifice”, 
ceea ce ridică întrebarea dacă astfel de mecanisme sunt posibile la nivel 
general, european sau „dacă există şansa ca ele să joace un rol similar, 
menţinând, paradoxal, balanţa între ordinea legală de tip european şi 
suveranitatea naţională”[2].

Organizarea administrativă constituie o manifestare particulară 
a specificităţii şi identităţii unui stat. Ea reprezintă cel mai adesea 
produsul unei lungi evoluţii istorice, este marcată de particularităţile 
naţionale şi pare să fie în mod special predestinată să reziste influenţelor 
europene[3]. Există ţări membre în care nu se simt influenţe ale dreptului 
Uniunii Europene cât priveşte organizarea administrativă naţională, dar 
există şi state membre în care adeziunea la Uniunea Europeană a declanşat 
modificări considerabile în anumite domenii ale organizării administrative, 
atât sub aspectul adaptării structurilor naţionale de decizie şi execuţie în 
vederea unei cooperări directe între statul membru şi Uniune, cât şi sub 

[1] C. Olteanu, Constitutional Order of the European Union, în Journal of 
Law and Administrative Sciences, Special Issue, 2015, p. 143‑144 (trad.n.). 

[2] Idem, p. 144.
[3] J. Schwarze, Le droit administratif sous l’influence de l’Europe. Une 

étude sur la convergence des ordres juridiques nationaux dans l’Union 
européenne, Ed. Bruylant, Bruxelles, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden‑Baden, 
1996, p. 801, apud D. Apostol Tofan, Organizarea administraţiei publice 
româneşti în context european, în S.D.R. nr. 1‑2/2008, p. 128.
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aspectul creării unor noi instituţii administrative, inspirate după modelul 
european sau preluate din sistemele juridice ale altor state membre[1].

Administraţia „nu poate fi privită ca o entitate universală şi perma‑
nentă, marea varietate a efectivelor sale nu poate fi explicată doar 
prin importanţa economică sau demografică a statelor; este necesară 
luarea în considerare a structurilor, moravurilor, practicilor politice 
proprii fiecărei naţiuni”. Contrar oricărei reguli constituţionale care 
presupune o putere definitivă, „administraţia constituie o forţă, printre 
altele”. Această instabilitate în funcţie de epocă, cultură, civilizaţie „traduce 
problemele imediate, neliniştile, aspiraţiile colectivităţilor naţionale 
adesea eterogene”[2]. 

Transformarea administraţiei prin adaptarea la nevoile şi interesele 
cetăţenilor, „prin renunţarea la valorizarea excesivă a puterii administrative” 
este determinată de presiunea exercitată „de o nouă realitate, cea a 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Existenţa 
respectării intereselor legitime ale particularilor este determinată şi de 
faptul că „administraţia publică, prin activităţile sale, trebuie să asigure un 
grad înalt de satisfacere a intereselor cetăţenilor”. Eficienţa şi eficacitatea 
activităţii din sectorul public „sunt măsurate în raport cu influenţele 
care intervin din exterior, respectiv factorul economic, politic, cultural, 
juridic, uman”[3].

Percepţia cetăţenilor asupra organizaţiilor publice „este un subiect 
de mare interes” pentru cercetători, managerii instituţiilor publice, 
politicieni, mass‑media şi nu în ultimul rând este – sau ar trebui să 
reprezinte – „o preocupare pentru cetăţeanul interesat de performanţa 
instituţiilor publice”. Putem remarca un număr considerabil de studii în 

[1] J. Schwarze, op. cit., 1996, p. 802, apud D. Apostol Tofan, Instituţii 
administrative europene. Note de curs, Bucureşti, 2008, p. 128.

[2] M.J. Bertrand, Pour une géographie du pouvoir exécutif, în Revue 
internationale des sciences administratives no. 4/1973, p. 372, apud 
D. Apostol Tofan, op. cit., 2008, p. 127.

[3] D. Alexandru, Colectivităţile locale şi rolul lor în spaţiul administrativ 
european în contextul descentralizării administrative, Ed. Pro Universitaria, 
Bucureşti, 2013, p. 15.


