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CAPITOLUL I. 

 

1. DREPTUL ADMINISTRATIV. NORMELE, IZVOARELE SI 

RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV 

 

1.1. Noţiunea şi obiectul Dreptului administrativ 

 

 Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar al dreptului 

român. Dreptul român se constituie din ansamblul regulilor de conduită 

instituite sau sancţionate de stat, reguli ce reflectă voinţa poporului exprimată 

prin intermediul puterii legislative, reguli a căror respectare şi aplicare 

obligatorie se asigură prin conştiinţa juridică a cetăţenilor iar, la nevoie, cu 

ajutorul forţei coercitive a statului. 

Dreptul administrativ reprezintă ramura dreptului public care cuprinde 

ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale referitoare 

la organizarea şi activitatea administraţiei publice pe baza şi în executarea 

legii. 

 Ca ramură distinctă de drept public, dreptul administrativ 

reglementează o grupare specifică de raporturi sociale, care se constituie în 

obiectul său. 

 Obiectul dreptului administrativ îl formează acele raporturi sociale 

care constituie obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor 

locale, realizată, deci, în principal, de către autorităţile administraţiei publice 

potrivit normelor legale, cu excepţia raporturilor sociale care se nasc în 

procesul realizării activităţii financiare a statului şi a colectivităţilor locale. 

 

1.2. Normele de drept administrativ 

 

Normele de drept administrativ fac parte din acea categorie de norme 

juridice care reglementează, ordonând şi organizând, raporturile sociale care 

constituie obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor 

locale, cu excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării 

activităţii financiare. 

Normele de drept administrativ pot fi emise atât de către Parlament, ca 

autoritate publică ce deţine puterea legislativă, cât şi de Preşedintele 

Republicii, Guvern şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau 

locale. 

 Nu trebuie să se confunde noţiunea de normă de drept administrativ - 

care se poate găsi atât într-un act juridic normativ emis de Parlament ca 
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autoritate publică ce deţine puterea legislativă, cât şi într-un act juridic 

normativ emis de o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale ce ţin 

de puterea executivă - cu noţiunea de act administrativ cu caracter normativ, 

care este un act juridic ce cuprinde norme de conduită şi care este emis numai 

de către o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale. 

Normele de drept administrativ se pot referi la activitatea 

administrativă a statului sau a colectivităţilor locale: 

 • Norme care reglementează organizarea autorităţilor şi instituţiilor 

administraţiei publice centrale sau locale şi care compun cadrul normativ al 

înfiinţării, stabilirii structurilor organizatorice şi desfiinţării acestora; 

• Norme care reglementează funcţionarea autorităţilor administraţiei 

publice şi care compun, pe de o parte, cadrul normativ al competenţelor, 

precum şi procedurile de realizarea acestora iar, pe de altă parte, unele norme 

privind răspunderea atât a autorităţilor administraţiei publice, cât şi a 

funcţionarilor; 

• Norme care reglementează relaţiile autorităţilor administraţiei 

publice cupersoane fizice şi organisme non-guvernamentale, mai exact 

drepturile şi obligaţiile cetăţenilor şi a organismelor non-guvernamentale în 

raporturile lor de drept administrativ cu autorităţile administraţiei publice. 

• Norme referitoare la Statutul funcţionarului public 

• Norme care reglementează instituţia contenciosului administrativ 

• Norme care reglementează răspunderea patrimonială a autorităţilor 

administraţiei publice, precum şi răspunderea administrativă 

(contravenţională) a persoanelor fizice şi juridice. 

 

1.3. Izvoarele dreptului administrativ 

 

Noţiunea de izvor de drept are două înţelesuri. 

În sens material, prin izvor de drept se înţeleg condiţiile materiale de 

existenţă care determină voinţa membrilor societăţii, exprimată în normele 

juridice, iar în al doilea sens, se înţelege forma specifică de exprimare a 

normelor juridice. 

Acest al doilea sens, tehnic-juridic, al expresiei izvor de drept, este cel pe 

care îl avem învedere în cele ce urmează şi care mai este exprimat în formula 

“izvor formal de drept”. 

În concluzie, izvorul de drept administrativ poate fi definit ca forma 

specifică de exprimare a normelor de drept administrativ. 

În afara normelor juridice care au ca izvor acte ce provin de la puterea 

legiuitoare, există deci şi izvoare ale dreptului administrativ care provin de la 
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autorităţi ale administraţiei publice şi aceasta constituie o particularitate a 

dreptului administrativ. 

În cadrul sistemului, ierarhia izvoarelor dreptului administrativ priveşte 

raportul dintre diferitele acte normative şi are la bază supremaţia legii: 

• Constituţia 

• legile constituţionale (de revizuire a Constituţiei) 

• legile organice 

• legile ordinare 

• Decretele prezidenţiale care conţin norme ce reglementează raporturi 

juridice din sfera puterii executive 

• Hotărârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele şi instrucţiunile miniştrilor 

şi actele celorlalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice 

• Actele normative ale administraţiei publice locale 

• Convenţiile internaţionale care sunt direct executorii în ordinea juridică 

internă dacă au fost ratificate de Parlament. 

• Principiile generale ale dreptului administrativ desprinse prin 

generalizare din  prevederile mai multor acte normative, acestea capătă 

valoarea unor izvoare distincte de actele administrative respective (de 

exemplu, principiul revocabilităţii actelor administrative). 

• Doctrina nu constituie izvor de drept 

• Jurisprudenţa, după majoritatea opiniilor autorilor din ţara noastră, nu 

constituie izvoare de drept, considerându-se că judecătorul aplică dreptul şi nu 

îl creează, dar există şi opinii potrivit cărora jurisprudenţa poate constitui izvor 

de drept (unele soluţii ale instanţelor de contencios administrativ). 

 

1.4. Raportul de drept administrativ 

 

 Raporturile de drept administrativ sunt acele raporturi juridice care 

apar prin intervenţia normei juridice asupra raporturilor sociale care constituie 

obiectul activităţii administrative a statului - sau a colectivităţilor locale - 

realizată aşadar, de către autorităţile administraţiei publice potrivit normelor 

legale, cu excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării 

activităţii financiare. 

Raporturile de drept administrativ sunt acele raporturi sociale 

reglementate de normele dreptului administrativ care intervin în cadrul şi 

pentru realizarea funcţiei executive a statului. 

Referindu-ne la subiecţii raportului de drept administrativ, trebuie 

arătat că întotdeauna cel puţin unul este o autoritate a administraţiei publice. 

Naşterea, modificarea sau stingerea raportului de drept administrativ este 

expresia manifestării unilaterale de voinţă a autorităţii administrative 



 10 

purtătoare a autorităţii publice (de stat sau a colectivităţilor locale), în acest 

sens, distingem mai multe posibilităţi. Astfel, un raport de drept administrativ 

se poate stabili între: 

• două autorităţi ale administraţiei publice; 

• autoritatea administraţiei publice sau o altă autoritate publică (în ceea 

ce priveşte natura juridică a raporturilor dintre Parlament şi autorităţile 

administraţiei publice, suntem de părere că acestea, de regulă, sunt raporturi de 

drept constituţional); 

• autoritate a administraţiei publice şi un organism non-guvernamental; 

• autoritate a administraţiei publice şi o instituţie social-culturală sau un 

agent economic (regie autonomă sau o societate comercială); 

• autoritatea administraţiei publice şi o persoană fizică. 

Obiectul raportului de drept administrativ îl formează acţiunea sau 

inacţiunea părţilor. Specificitatea constă în aceea că acţiunea sau inacţiunea 

subiecţilor se încadrează în activitatea administrativă a statului sau a 

colectivităţilor locale, deci în cadrul exercitării puterii executive. 

După conţinutul raporturilor juridice de drept administrativ, deci al 

drepturilor ş iobligaţiilor pe care le au subiectele participante, putem distinge 

în cadrul raporturilor mai sus-amintite următoarele categorii: 

• raporturi de subordonare ierarhică. Sunt raporturi de autoritate care 

sestabilesc între structuri ale sistemului administraţiei publice aflate într-o 

ierarhie administrativă. Subiectul activ al acestui raport are în competenţă 

dreptul de a conduce, îndruma, controla activitatea subiectului pasiv căruia îi 

incumbă obligaţia de subordonare. Deasemenea, subiectul activ are putere 

disciplinară asupra subiectului pasiv. 

• raporturi de colaborare şi participare, care se realizează între 

subiecte între care nu există subordonare ierarhică. Titularii diferitelor 

competenţe pot colabora sau participa la realizarea unor sarcini ale 

administraţiei publice. 

Altă categorie de raporturi juridice de drept administrativ sunt cele care 

se stabilesc între subiectele de drept care aparţin sistemului de administraţie 

publică şi subiecte de dreptcare se situează în afara acestui sistem: 

• raporturi juridice de subordonare. Sunt raporturi juridice în care 

subiectele active în baza competenţei legale pot stabili unilateral drepturi şi 

obligaţii pentru persoane fizice sau juridice aflate în afara sistemului 

administraţiei publice. Acestea din urmă sunt obligate să se conformeze 

exigenţelor stabilite în mod unilateral de către organele administraţiei publice. 

•raporturi juridice de supraveghere şi control a respectării legii de 

către subiecte dedrept din afara sistemului administraţiei publice. 
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• raporturi juridice de colaborare şi participare a unor persoane fizice 

sau subiecte colective de drept la realizarea sarcinilor administraţiei publice. 

Este cazul organizaţiilor nestatale care realizează activităţi de interes public, 

contribuind la îndeplinirea sarcinilor administraţiei publice: Baroul de avocaţi, 

Corpul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi, unităţi de învăţământ 

particulare ş.a. 

• raporturi juridice de utilizare a serviciilor publice în care subiectele 

active acţionează pentru a realiza activităţi cu caracter prestator pentru 

satisfacerea unor nevoi de interes public. 
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   CAPITOLUL II. 

 

2. ACTELE ADMINISTRATIVE 

 

2.1. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale actelor administrative 

 

În cadrul formelor concrete de realizare a activităţii administraţiei 

publice, locul central îl ocupă actele administrative. 

Actul administrativ sau actul de drept administrativ (cele două noţiuni 

exprimă acelaşi conţinut) face parte din categoria formelor concrete de 

realizare a activităţii administraţiei publice producătoare de efecte juridice. 

Când spunem că o formă concretă de activitate dă naştere la efecte juridice, 

înţelegem că aceasta dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice, în 

această categorie mai pot fi incluse şi contractele administrative. 

A doua categorie o constituie formele de activitate ale administraţiei 

publice care nu produc efecte juridice proprii, în care se cuprind operaţiunile 

tehnico-administrative precum şi actele exclusiv politice ale acesteia. 

Actul administrativ este un act juridic unilateral, care emană de la o 

autoritate publică, în temeiul puterii publice, pe baza şi în vederea executării 

legii. 

Prima trăsătură caracteristică este aceea că actele administrative 

sunt acte juridice 

Această caracterizare distinge actul administrativ de operaţiunile 

tehnico administrative. 

Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă 

juridică; 

Actul administrativ este unilateral nu pentru faptul că ar fi opera unei 

singure persoane la emiterea sa putând participa mai multe persoane ci pentru 

că el degaja o singură voinţă juridică, care provine de la o autoritate publică. 

Actul administrativ este o manifestare de voinţă care emană, în 

primul rând, de la o autoritate a administraţiei publice; 

Manifestarea de voinţă, unilaterală, trebuie să emane de la o autoritate 

publică. Prin manifestarea de voinţă se realizează autoritatea publică, făcând să 

se modifice ordinea juridică, prin crearea unor situaţii juridice noi. 

Manifestarea de voinţă are loc în temeiul puterii publice; 

Datorită acestui fapt, actul administrativ este obligatoriu şi executoriu 

prin el însuşi. 

Actul administrativ este emis în vederea executării legii. 
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Această caracteristica decurge din raţiunea de a fi a administraţiei 

publice, aceea de aorganiza şi a executa în concret legea, înţeleasă în 

accepţiunea sa largă, nu numai de act al Parlamentului. 

 

2.2. Categorii de acte administrative 

 

Actele administrative pot fi grupate în mai multe categorii în funcţie de 

o seamă de particularităţi şi de criterii pe care le vom prezenta în continuare: 

2.2.1. După întinderea efectelor juridice pe care le produc 

Pornind de la acest criteriu putem distinge categoria actelor normative şi cea a 

actelor individuale. 

Actele normative conţin reguli generale, impersonale, care se aplică 

într-un număr nedeterminat de cazuri şi la un număr nedeterminat de subiecţi. 

Actele individuale sunt acelea care creează drepturi şi obligaţii în 

profitul sau în sarcina uneia sau mai multor persoane determinate. 

2.2.2. După persoana administrativă de la care emană 

Actele administrative pot fi clasificate şi după autorul actului, după 

cum urmează: 

• Decrete emise de către Preşedintele României; 

• Hotărâri şi Ordonanţe emise de către Guvern; 

• Instrucţiuni şi ordine emise de către miniştri sau conducătorii altor 

organe alea dministraţiei publice centrale de specialitate; 

• Ordine ale prefecţilor; 

• Hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; 

• Dispoziţii ale primarilor. 

2.2.3. După numărul manifestărilor de voinţă pe care le 

încorporează. După acest criteriu actele administrative pot fi: 

• acte administrative care conţin o singură manifestare de voinţă; 

• acte administrative complexe, care conţin două sau mai multe 

manifestări de voinţă. Faptul că actele complexe cuprind mai multe 

manifestări de voinţă are două consecinţe practice: 

• nu poate fi revocat sau anulat decât printr-un act simetric, care să 

cuprindă manifestările de voinţă ale tuturor autorităţilor care au elaborat în 

comun actul anterior, oriprintr-un act superior tuturor emitenţilor; 

• acţiunea în justiţie trebuie îndreptată împotriva tuturor autorităţilor 

participante la emiterea actului. 
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2.3. Legalitatea actelor administrative 

 

Emiterea actelor administrative reprezintă rezultatul exercitării 

competenţei cu care sunt înzestrate persoanele administrative. 

Competenţa administrativă este formată din ansamblul atribuţiilor ce 

revin unei autorităţi, compartiment funcţional sau persoane (funcţionar de stat) 

şi limitele exerciţiuluilor. Ca element component al competenţei, atribuţia 

constă din prerogativele ce revin unui organ, compartiment funcţional sau 

funcţionar public, în temeiul unui act normativ. 

Pentru a se stabili legalitatea unui act administrativ, se analizează: 

• competenţa materială, înţeleasă ca grad de întindere a atribuţiilor, 

sau sfera decuprindere a lor; 

• competenţa teritorială, ea desemnând cadrul teritorial în care se 

execută atribuţiile de către o autoritate publică. Spre exemplu utilizarea 

competenţei teritoriale drept criteriu de clasificare, permite distincţia între 

autorităţile centrale ale administraţiei publice (cu o competenţă teritorială 

extinsă la întreg teritoriul naţional), autorităţile teritoriale (cu competenţă la 

nivelul unei părţi din teritoriul naţional) şi autorităţile locale (competente a-şi 

exercita atribuţiile la nivelul unităţii administrativ - teritoriale - comună, oraş, 

municipiu, judeţ); 

• competenţa personală, evocă ansamblul atribuţiilor ce revin unei 

persoane care ocupă o anumită funcţie, în acest sens, o anumită competenţă 

revine primarului şi o alta preşedintelui consiliului judeţean. 

 

 

2.4. Condiţii de valabilitate privind emiterea actelor administrative 

 

Pentru ca actul administrativ să fie legal, el trebuie, în primul rând, să 

fie, aşa cum am menţionat, emis de către autoritatea administrativă 

competentă, adică de către autoritatea căreia legea îi conferă dreptul şi, 

totodată, în anumite cazuri, obligaţia de a emitea cel act administrativ. 

Problema competenţei, în emiterea actelor administrative, priveşte nu numai 

autoritatea de la care emană actul, ci şi persoana din cadrul acelei autorităţi, 

funcţionarul care emite actul. 

Totodată, actul administrativ trebuie să fie în conformitate cu legea, 

el fiind emis tocmai pe baza şi în vederea executării legii. 

De asemenea, la emiterea actelor administrative trebuie respectate 

condiţiile deformă şi de procedură prescrise de lege pentru emiterea actelor 

respective. 
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Nerespectarea acestor condiţii duce la neluarea în considerare a acelor 

acte. Aşa de exemplu, dacă un act administrativ nu poartă semnătura persoanei 

competente sau ştampila organului emitent, acel act nu este considerat a fi 

valabil. 

 În marea lor majoritate, aşa cum arătam, actele administrative sunt 

emise în formă scrisă, întrucât aceasta prezintă o serie de avantaje. 

Astfel, forma scrisă este recomandată spre a se putea cunoaşte exact 

conţinutul actului administrativ, astfel încât acesta să poată fi executat 

întocmai de către cei care auaceastă obligaţie. Totodată, forma scrisă constituie 

un puternic mijloc de probă pentru a seputea dovedi, în caz de litigiu, prin 

înscrisul respectiv, drepturile şi îndatoririle pe care le conţine. 

Totodată, forma scrisă asigură cele mai bune condiţii pentru exercitarea 

controlului asupra legalităţii actelor administrative. 

Forma scrisă este absolut necesară în cazul actelor administrative cu 

caracter normativ, precum şi în alte situaţii ca, de exemplu, în ceea ce priveşte 

legitimaţiile, diplomele, certificatele, adeverinţele, procesele-verbale etc.. 

Forma orală (verbală) a actelor administrative este utilizată, de regulă, 

în caz de urgenţă când, pentru desfăşurarea anumitor acţiuni, în timpul 

oportun, nu mai este posibilă emiterea unui act scris, întrucât prin acesta s-ar 

întârzia prea mult acţiunea respectivă, care trebuie înfăptuită imediat şi de 

regulă sunt urmate de confirmarea scrisă. 

Conform dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ, tăcerea 

autorităţii administraţiei publice este socotită ca refuz de a rezolva favorabil 

cererea ce i-a fost adresată. Este o soluţie firească, deoarece, în caz contrar, nu 

se mai justifică acţiunea în justiţie a persoanei interesate. 

Alteori, însă, tăcerea ar putea fi interpretată ca aprobare, potrivit 

adagiului qui tacitconsentire videtur (cine tace consimte). De pildă, un organ 

inferior solicită organului superior aprobarea pentru a acţiona într-un anume 

fel în acest caz, tăcerea ar putea fi considerată ca o aprobare. 

În ceea ce priveşte procedura emiterii actelor administrative, legea 

poate stabili şi cerinţa anumitor avize pentru emiterea unui act administrativ, 

date de către alte organe decât organul emitent. 

 

2.5. Aplicarea actelor administrative 

 

 Odată emise, sau adoptate, după caz (adoptarea este specifică 

autorităţilor colegiale), actele administrative trebuie să fie aplicate. 

 Cu privire la aplicarea actelor administrative se impune examinarea 

succesivă a două probleme: intrarea în vigoare a actelor administrative şi 

executarea actelor administrative. 
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2.5.1. Intrarea în vigoare a actelor administrative 

Cât priveşte intrarea în vigoare a actelor administrative, ea reprezintă 

momentul din care actul administrativ este susceptibil a fi pus în executare (a 

produce efecte juridice). 

a) Susceptibilitatea actului administrativ de a produce efecte juridice, 

reprezintă momentul de plecare, în aplicarea unui act administrativ şi se 

referă la aplicarea pentru viitor a actului administrativ. 

Autorităţile administraţiei publice nu pot să dea actelor administrative 

pe care le emite efecte retroactive. 

Drepturile şi obligaţiile consfinţite prin aceste acte administrative, se 

situează în timp înainte de emiterea lor. 

Unii autori consideră cazul actelor amintite o excepţie de la principiul 

neretroactivităţii şi tot o astfel de excepţie este considerată şi situaţia actelor 

administrative cu caracter jurisdicţional prin care se rezolvă un litigiu şi se 

face referire la drepturi şi obligaţii existente la momentul ivirii litigiului 

privitor la acele acte. 

b) O altă problemă o presupune susceptibilitatea de executare a 

actelor administrative. 

Actele administrative fiind susceptibile de executare, trebuie aduse la 

îndeplinire atât de autorităţile administraţiei publice competente să facă acest 

lucru, cât şi de persoanele fizice şi juridice care trebuie să se subordoneze, să 

se conformeze dispoziţiilor acestor acte. 

Pentru a putea fi puse în executare, actele administrative trebuie să fie 

aduse la  cunoştinţa celor competenţi să le execute. 

 

 

2.6. Suspendarea, retragerea şi desfiinţarea actelor administrative 

 

2.6.1. Suspendarea actelor administrative 

 Prin suspendarea actelor administrative se înţelege întreruperea 

vremelnică a efectelor juridice ale acestor acte şi apare necesară pentru 

garantarea respectării legii în emiterea şi executarea acestor acte. 

Suspendarea poate avea loc într-o primă situaţie ca efect al dispoziţiilor 

exprese alelegii. 

În alte cazuri suspendarea actelor administrative poate fi pronunţată de 

instanţele judecătoreşti, bineînţeles, atunci când legea le conferă această 

competenţă. 

Alteori, suspendarea poate fi pronunţată şi de alte autorităţi ale 

administraţiei publice care nu se situează în ierarhie cu autoritatea care a emis 
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actul. O astfel de suspendare este admisă doar dacă legea conferă acelei 

autorităţi competenţa suspendării. 

Suspendarea efectelor actelor administrative poate fi şi opera autorităţii 

care a emis actul. 

 

2.6.2. Retragerea actelor administrative 

Retragerea actelor administrative este necesară uneori, şi se justifică 

prin aceea căevoluţia societăţii este într-o continuă schimbare şi actele 

administrative trebuie uneori modificate pentru a ţine pasul cu această 

evoluţie. 

Administraţia este făcută de oameni şi trebuie admis că uneori aceştia 

greşesc şi că este necesar a fi îndreptate erorile respective, pentru că altfel s-ar 

dăuna interesului public. 

De aceea trebuie admisă posibilitatea modificării sau retragerii actelo 

administrative, principiul revocabilităţii actelor administrative fiind 

fundamental în regimul juridic al acestor acte. 

Modificarea sau retragerea actului poate să fie obligatorie sau 

facultativă. Atunci când legea stabileşte ilegalitatea acestor acte, retragerea lor 

de către administraţia publică este obligatorie. 

 

2.6.3. Desfiinţarea (nulitatea) actelor administrative. Inexistenţa lor. 

Nerespectarea condiţiilor de fond şi forma prevăzute de lege cu privire 

la emiterea unui act administrativ conduce la aplicarea sancţiunii nulităţii 

actului administrativ respectiv. 

Condiţia este ca la momentul emiterii actului să se fi încălcat anumite 

dispoziţii ale legii şi să nu fie vorba de încălcări ulterioare sau de 

neconformitate a actului cu dispoziţii legale apărute ulterior emiterii actului. 

Unii autori au apreciat că sunt cazuri în care la întocmirea actului s-au 

încălcat regulile prevăzute expres de lege, într-un mod atât de grosolan, încât 

actul administrativ respectiv poate fi considerat ca inexistent. 

Se consideră astfel că sunt cazuri de inexistenţă următoarele: 

1. când un act administrativ nu poate fi materialmente dovedit, pentru 

că nu există nici o urmă a lui în arhive; 

2. actul administrativ a fost emis în baza unei legi care a fost abrogată; 

3. când actul poartă semnătura unei persoane manifest incompetentă; 

4. când printr-un act administrativ, organul administraţiei publice 

rezolvă, spre exemplu, un litigiu de competenţa instanţelor judecătoreşti. 

Se consideră că încălcarea legii în ultimele cazuri este atât de evidentă 

încât nu mai este necesară invocarea nelegalităţii actelor respective şi 

pronunţarea nulităţii. 
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Aceste acte sunt lovite de vicii atât de vizibile încât nimeni nu le poate 

atribui caracterul de acte juridice obligatorii. Pentru aceste acte nu operează 

prezumţia de legalitate şi nimeni nu poate fi ţinut să se supună prescripţiilor 

exprimate în astfel de acte. 

De aceea, s-a considerat că pentru anumite încălcări ale normelor 

juridice, cu ocaziaemiterii actelor administrative, să se considere aplicabilă 

sancţiunea nulităţii relative. 

În acele cazuri în care s-au încălcat regulile juridice, mai ales de 

procedură, dacă nu sunt esenţiale pentru validitatea actului administrativ, să fie 

sancţionate cu anularea, şi nu cunulitatea absolută. 
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CAPITOLUL III. 

3. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

 

3.1. Caracteristici generale ale administraţiei publice 

 

Administraţia publică are ca obiect realizarea valorilor politice care 

exprimă interesele generale ale societăţii organizate în stat şi care sunt 

formulate în legi de către organele puterii legiuitoare, precum şi executarea 

hotărârilor judecătoreşti, date în temeiul legii. 

Caracterizând administraţia publică drept o activitate în principal 

organizatorică, se desprinde poziţia sa de intermediar între planul conducerii 

politice şi planul în care serealizează valorile politice, deciziile politice. 

Administraţia publică, în statul de drept, reprezintă principala 

pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul palierului politic. Ea 

trebuie să fie continuă, omniprezentă, promptă şi energică, deoarece reprezintă 

necontenit statul, atât în interior cât şiîn exterior. Noţiunea de administraţie are 

mai multe accepţiuni, în limbajul curent, a administra înseamnă a conduce, a 

organiza, a dirija activităţi publice şi particulare. 

Administraţia constă într-o activitate raţională şi eficientă de utilizare a 

resurselor umane, materiale şi financiare în scopul obţinerii unor rezultate 

maxime cu eforturi minime. 

Complexitatea cerinţelor sociale, ridică în faţa administraţiei o serie de 

probleme, caretrebuie rezolvate. Societatea cunoaşte un proces continuu de 

multiplicare şi diversificare a sarcinilor administraţiei, care impune 

necontenite îmbunătăţiri şi perfecţionări în structura şi activitatea 

administraţiei, prin utilizarea unor metode şi tehnici moderne. Doctrina 

consideră că în conţinutul complex al administraţiei se cuprind imperativele: a 

prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla. 

Noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea de administraţie 

publică, ea cuprinzând şi administraţia particulară. Ca orice activitate umană, 

atât administraţia publică cât şi administraţia particulară urmăresc un scop, 

utilizând anumite mijloace. 

Spre deosebire de administraţia privată, administraţia publică 

urmăreşte satisfacere interesului public, a utilităţii publice, a binelui comun, în 

mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. 

Scopul activităţii administraţiei publice este atât satisfacerea, în mod 

regulat şi continuu, a unor cerinţe esenţiale, comune întregii colectivităţi 

umane, care exced prin amploarea lor posibilităţile particularilor, cât şi 

satisfacerea unor cerinţe care, prin natura lor, sunt nerentabile şi nimeni nu s-ar 

oferi să le asigure. 
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Noţiunea de administraţie publică este susceptibilă de a căpăta două 

sensuri: unul material şi unul formal. 

In sens material, administraţia publică reprezintă o activitate de 

organizare a executării şi de executare în concret a legii, realizată prin acţiuni 

cu caracter de dispoziţie sau acţiuni cu caracter de prestaţie, de către 

autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor 

generale, scop care organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor 

publice şi execută anumite prestaţii către populaţie. Prin activităţile executive 

cu caracter dedispoziţie se organizează executarea legii, stabilindu-se reguli de 

conduită pentru terţi. Aceste activităţi se realizează prin acte juridice, 

operaţiuni administrative, fapte materiale înfăptuite de titularii funcţiilor 

publice din sistemul organelor administraţiei publice. 

Administraţia publică, ca activitate excede sfera organelor care 

alcătuiesc sistemul de organizare respectiv, aceasta putând fi regăsită şi în 

sistemul puterii legiuitoare sau judecătoreşti, precum şi în cel al unor 

organizaţii nestatale care organizează executarea şi execută în concret legea. 

În sens formal, structural sau organic administraţia publică poate fi 

înţeleasă ca un sistem de organe (ansamblul autorităţilor şi instituţiilor 

publice), cuprinzând diverse structuri administrative care realizează activitatea 

de organizare a executării şi de executare în concreta legii. 

Administraţia publică, în sensul de sistem de organe ale statului, este 

alcătuită din: Preşedintele României, Guvern, ministere şi celelalte organe ale 

administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în 

judeţe, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale. 

Domeniul administraţiei publice locale este reglementat în primul rând 

în Constituţie (art.120.123), care conţine dispoziţii cu rang de principii de 

bază, în Legea generală a administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi în numeroase legi speciale, dintrecare amintim doar Legea 

prefectului nr. 340/2004, Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, 

Legea nr .67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei locale. 

 

3.2. Funcţiile administraţiei publice în statul de drept 

 

 Administraţia publică fiind o activitate în principal organizatorică, 

aceasta are opoziţie de intermediar între planul conducerii politice şi planul 

unde se realizează valorilepolitice, deciziile politice. Această caracteristică nu 

exclude activitatea de conducere în administraţia publică - ca activitate 

creatoare ci, dimpotrivă, o presupune la anumite dimensiuni şi în cadrul unor 

limite. 
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 Referindu-se la principalele funcţii ale administraţiei publice în cadrul 

sistemului social global, prof. I. Alexandru identifică următoarele: 

a) în prim plan (determinată de poziţia pe care o are administraţia în 

raport cuputerea politică) se află funcţia de mecanism intermediar de 

execuţie, ce are menirea de a organiza şi a asigura execuţia - în ultimă 

instanţă folosind autoritatea sa sau chiar constrângerea. Această funcţie 

primară are mai multe laturi, şi anume: 

• funcţia de pregătire a deciziilor politice sau chiar de colaborare la 

adoptarea lor; 

• funcţia de organizare a executării deciziilor politice; 

• funcţia de executare directă, în concret a deciziilor politice; 

• funcţia de asigurare a executării deciziilor politice, care se realizează 

fie prin convingere, fie la nevoie, folosind forţa de constrângere; 

• funcţia de purtător al cererilor, dorinţelor şi necesităţilor membrilor 

societăţii în faţa autorităţilor competente să adopte decizii asupra acestora. 

b) Ca funcţii derivate ale administraţiei publice, care se referă la 

scopurile acţiunilor desfăşurate de aceasta, în condiţiile statului de drept 

administraţia publică are drept scop înfăptuirea deciziei politice, reflectată 

în legi şi celelalte acte normative ale autorităţilor statului şi ale 

colectivităţilor locale, pot fi conturate: 

• funcţia de instrument de conservare a valorilor materiale şi spirituale 

alesocietăţii. 

• funcţia de organizare şi coordonare a adaptărilor ce se impun datorită 

transformărilor ce se produc inerent în evoluţia diferitelor componente ale 

societăţii, în special, în structura economică a acesteia. 

Atribuţiile administraţiei publice în materie de organizare reprezintă 

una din cele mai importante laturi prin care administraţia îşi realizează 

funcţiile sale în cadrul sistemului social. 

În acest sens, Constituţia României precizează în art. 101 (1) că 

principala atribuţie a Guvernului este asigurarea realizării politicii interne şi 

externe a ţării şi exercitarea conducerii generale a administraţiei publice, 

potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. Legea pentru 

organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor nr. 90/2001, precum şi 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prevăd, de asemenea, 

importante atribuţii de organizare pentru autorităţile administraţiei publice 

centrale de specialitate şi pentru autorităţile administraţiei publice locale. 

Atributul de comandă se regăseşte în activitatea administraţiei 

publice în douăplanuri: 

• administraţia publică colaborează la adoptarea deciziilor politice prin 

pregătirea acestora; 
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• administraţia publică adoptă deciziile administrative care au ca obiect 

crearea cadrului organizatoric şi a condiţiilor concrete în vederea 

implementării deciziilor politice. 

Coordonarea ca atribut al conducerii în cadrul administraţiei publice 

se regăseşte aproape la toate nivelurile structurilor administrative şi constă în 

armonizarea şi sincronizarea acţiunilor desfăşurate în vederea organizării 

executării şi de executare în concret a deciziilor politice transpuse în legi şi 

alte acte normative. Fără coordonare nu este posibilă acţiunea eficientă a 

diferitelor elemente ale mecanismului administrativ, iar realizarea funcţiilor 

administraţiei ar fi periclitată, lucru ce ar avea repercusiuni asupra întregului 

sistem social. Coordonarea asigură integrarea dinamică a acţiunilor diferitelor 

elemente ale administraţiei publice, în scopul realizării acestora în mod ritmic, 

proporţional şi eficient. 

Controlul constituie, de asemenea, un alt atribut al activităţii 

administrative; el are menirea de a măsura rezultatele acţiunii administrative în 

aplicarea deciziilor politice şi de a reprograma activităţile, făcând corecţiile 

necesare. Controlul trebuie să determine o intensificare a realizării acţiunilor 

administrative de natură a asigura îndeplinirea funcţiilor administraţiei 

publice. 
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CAPITOLUL IV. 

4. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

4.1. Consideraţii generale privind administraţia publică centrală 

 

Constituţia României, se referă în Titlul III, la autorităţile publice. Astfel, 

sunt cuprinse în acest titlu următoarele organisme, calificate de constituant 

drept autorităţi publice: 

• Parlamentul (capitolul I); 

• Preşedintele României (capitolul II); 

• Guvernul (capitolul III); 

• Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate (capitolul 

V, secţiunea1) ministere, alte organe de specialitate din subordinea 

Guvernului, autorităţi administrative autonome; 

• Autorităţile administraţiei publice locale (capitolul V, secţiunea a 2-a) 

– consiliile locale, judeţene şi primarii; 

• Autoritatea judecătorească (capitolul VI) - instanţele judecătoreşti, 

Ministeru lPublic, Consiliul Superior al Magistraturii. 

Fiecărei “puteri” în stat îi corespund autorităţi care realizează sarcinile 

acesteia. 

 Astfel, sarcinile puterii legislative, de adoptare a legilor, se realizează 

de către celedouă Camere ale Parlamentului (Camera Deputaţilor şi Senatul), 

sarcinile puterii judecătoreşti, de a soluţiona cu putere de adevăr legal, 

conflictele juridice care apar însocietate, se realizează de către instanţele 

judecătoreşti (judecătorii, tribunale judeţene şi a municipiului Bucureşti, curţi 

de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), iar sarcinile puterii executive 

sunt realizate de Preşedinte şi de Guvern, acesta din urmă având conducerea 

generală a administraţiei publice. 

Raportându-ne la autorităţile publice consacrate de Constituţia 

României, se pot reţine ca autorităţi administrative autonome: 

• Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 

• Curtea de Conturi; 

• Avocatul Poporului; 

• Consiliul Legislativ. 

Mai pot fi incluse în categoria acestor autorităţi, având un statut legal: 

Serviciul Român de Informaţii, Banca Naţională a României, Consiliul 

Naţional al Audiovizualului, ş.a.. 

Apoi, sunt autorităţi autonome locale, alese, precum consiliul 

judeţean, consiliile locale şi primarii. 
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Prin urmare, autoritatea administrativă reprezintă acea categorie a 

autorităţilor publice care are o structură stabilă şi o activitate continuă, 

înzestrată cu capacitate juridică ce-ipermite participarea în nume propriu, la 

înfăptuirea puterii executive în limitele competenţei legal specifice. 

Din cele prezentate reiese că noţiunea de autoritate publică este mai 

largă decât cea de autoritate administrativă, pe care o include. De altfel, prin 

Decizia nr. 197/1997 a Curţii Constituţionale, s-a statuat că în ceea ce priveşte 

noţiunea de autoritate administrativă, prevăzută de art. l din Legea nr. 

554/2004, aceasta a fost înlocuită cu noţiunea de autoritate publică, 

prevăzută de art. 52 alin. l din Constituţieşi că noţiunea de autoritate publică 

are o sferă mai largă decât cea de autoritate administrativă, fără a se arătă de 

Curtea Constituţională, sensul şi sfera celor două noţiuni. 

Din rândul autorităţilor administrative, unele sunt considerate autorităţi 

ale administraţiei publice pentru că acestea fac parte din sistemul 

administraţiei publice. 

În Constituţie se utilizează şi noţiunea de organ: în art. 61 alin. 1, chiar 

dacă se prevede că Parlamentul este „unica putere legiuitoare a ţării”, el este 

calificat, mai întâi, ca fiind, „organul reprezentativ al poporului român”. De 

asemenea, în art. 116 se prevede că „alte organe de specialitate se pot 

organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sauca autorităţi 

administrative autonome”. Art. 123 alin. (2), referindu-se la prefect, prevede 

că acesta conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi „ale 

celorlalteorgane centrale, din unităţile administrativ-teritoriale”. 

Pentru autorităţile administrative, se reţin următoarele 

caracteristici: 

• sunt o categorie de autorităţi publice, adică forme organizatorice 

constituite în sistemul autorităţilor publice; 

• sunt forme organizatorice stabile, ca structură şi activitate, 

determinate de permanenţa şi consistenţa sarcinilor ce trebuie să le 

îndeplinească, ceea ce nu exclude posibilitatea încredinţării temporare de 

sarcini sau chiar a creării de organe cu caracter temporar, dat fiind provizoratul 

sarcinilor; 

• dispun de capacitate juridică cu caracter special, care le conferă 

calitatea de a participa la raporturile juridice, respectiv aptitudinea limitată de 

a avea şi de a exercita drepturi şi, după caz, de a îndeplini obligaţii în nume 

propriu. 

Autorităţile administrative se caracterizează prin: 

• sunt, de regulă, alcătuite din persoane numite şi, mai rar, alese în 

funcţie, spre deosebire de componentele puterii legislative (Camera 

Deputaţilor şi Senatul) alcătuite numai din persoane alese; 
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• funcţionarii acestor autorităţi sunt subordonaţi ierarhic, fiind 

revocabili din funcţie, comparativ cu magistraţii care, în cazul judecătorilor, 

sunt independenţi în activitate şi inamovibili în funcţie, iar procurorii dispun 

de stabilitate în funcţie; 

• prin activitatea lor, autorităţile administrative asigură punerea în 

executare şiexecutarea în concret a legilor, procesul activităţii executive 

incluzând, astfel, adoptarea sau emiterea de acte cu caracter normativ, 

emiterea actelor cu caracter individual, executarea şi controlul îndeplinirii 

acestora. 

Aşadar, puterea executivă şi sistemul de autorităţi administrative ocupă 

un loc intermediar - deşi pe acelaşi plan sau nivel al puterii în stat. 

 

4.2. Guvernul României 

 

4.2.1. Rolul şi funcţiile Guvernului 

Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează 

în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea 

politicii interne şi externe a ţării şiexercită conducerea generală a 

administraţiei publice. 

Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea 

sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la 

sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale. 

Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile 

constituţionale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament. 

Numirea Guvernului se face de Preşedintele României pe baza votului 

de încredere acordat de Parlament şi exprimat prin Hotărârea Parlamentului. 

4.2.2. Componenţa Guvernului 

Potrivit art. 2 al Legii nr. 90/2001, pot fi membri ai Guvernului 

persoanele care: 

• au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară; 

• se bucură de exerciţiul drepturilor electorale; 

• nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile 

de incompatibilitate. 

Guvernul este alcătuit din primul-ministru şi miniştri. Din Guvern pot 

face parte şinminiştri-delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă primul-

ministru, prevăzuţi în listanGuvernului prezentată Parlamentului pentru votul 

de încredere. 

Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-

ministru, înurma consultării partidului care deţine majoritatea absolută în 
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Parlament, ori dacă nu există onasemenea majoritate, a partidelor reprezentate 

în Parlament. 

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 

zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi 

a întregii liste aGuvernului. 

Programul şi lista Guvernului se dezbat de către Camera Deputaţilor şi 

Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul 

majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Pe baza votului de încredere acordat de 

către Parlament, Preşedintele Românieinumeşte Guvernul. 

Primul-ministru şi ceilalţi membri al Guvernului depun individual, în 

faţa Preşedintelui României, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. 

Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, 

începând de la data depunerii jurământului. 

Conflictul de interese în cazul membrilor Guvernului 

Conform art 70 şi 71 din Legea 161/2003 prin conflict de interese se 

înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie 

publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa 

îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi 

altor acte normative. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de 

interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: 

imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului 

public. 

Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de 

stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect 

este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic 

ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei 

publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul 

său ori rudele sale de gradul I. (art.72, Legea nr.161/2003). 

Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 

Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma: 

• demisiei; 

• revocării; 

• pierderii drepturilor electorale; 

• stării de incompatibilitate; 

• decesului; 

• demiterii. 

Demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se 

prezintă în scrisprimului-ministru şi devine irevocabilă din momentul în care 

s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii. 
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Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face de 

Preşedintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru. 

Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală. 

4.2.3. Atribuţiile Guvernului 

Guvernul, ca de altfel întreaga administraţie publică, are sarcina de a 

aduce la îndeplinire politica internă şi externă a statului. 

În vederea realizării acestei sarcini, Guvernul exercită o serie de 

atribuţii, care pot fi grupate în două categorii: 

Atribuţii generale 

• exercită conducerea generală a administraţiei publice; 

• asigură executarea de către administraţia publică, în accepţiunea de 

sistem deorgane, adică în sens organizatoric, a legilor şi a celorlalte dispoziţii 

normative date înaplicarea acestora; 

• conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe 

centrale precum şi ale autorităţilor locale ale administraţiei publice; 

• asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului. 

Atribuţii de specialitate 

a) Atribuţii în domeniul normativ 

b) Atribuţii în domeniul economic 

c) Atribuţii în domeniul social 

d) Atribuţii în domeniul legalităţii şi apărării ţării 

e) Atribuţii în domeniul relaţiilor externe 

Pentru rezolvarea unor probleme din competenţa sa, Guvernul poate 

constitu organisme cu caracter consultativ. În scopul elaborării, integrării, 

corelării şi monitorizării depolitici, Guvernul poate constitui consilii, comisii 

şi comitete interministeriale. 

4.2.4. Primul-ministru 

Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea 

membrilor acestuia, curespectarea atribuţiilor legale care le revin. 

Primul-ministru reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu 

Parlamentul, Preşedintele României, Curtea Supremă de Justiţie, Curtea 

Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, 

celelalte autorităţi şi instituţii publice, partidele şi alianţele politice, 

sindicatele, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum şi în relaţiile 

internaţionale. 

Primul-ministru este vicepreşedintele Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării şi exercită toate atribuţiile care derivă din această calitate. 

Primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie: 

a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu 

excepţia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului; 
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b) secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, în 

cazul utilizării acestor funcţii; 

c) personalul din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru; 

d) secretarii de stat; 

e) alte persoane care îndeplinesc funcţii publice, în cazurile prevăzute 

de lege. 

Primul-ministru prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului rapoarte şi 

declaraţii cu privire la politica Guvernului şi răspunde la întrebările ori 

interpelările care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori. 

Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă 

la întrebările şi interpelările adresate Guvernului de către deputaţi sau senatori, 

în funcţie de domeniul deactivitate ce formează obiectul interpelării. 

Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Preşedintele 

României, în cazul în care Constituţia prevede obligativitatea contrasemnării 

acestora. 

În scopul rezolvării unor probleme operative, primul-ministru poate 

constitui, prin decizie, consilii, comisii şi comitete interministeriale. 

4.2.5. Organizarea aparatului de lucru al Guvernului 

Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul de lucru al 

primului ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte 

asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a 

Guvernului. 

Aparatul de lucru al primului-ministru este alcătuit din: 

a) corpul de consilieri ai primului-ministru; 

b) corpul de control al primului-ministru; 

c) aparatul tehnic al corpului de consilieri; 

d) cabinetul primului-ministru; 

e) cancelaria primului-ministru; 

f) compartimentul cu probleme speciale; 

g) compartimentul documente secrete; 

h) compartimentul care asigură protocolul primului-ministru. 

Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al 

Guvernului, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai mulţi 

secretari generali adjuncţi, care pot avea rang de secretar de stat, numiţi prin 

decizie a primului-ministru. 

Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi 

asigură derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, 

rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale 

activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor 

judecătoreşti. 
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Secretariatul general al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, 

continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, 

constituind elementul de legătură şi stabilitate al guvernării. 

Departamentul este o structură organizatorică fără personalitate 

juridică şi fără unităţi în subordine, subordonat primului-ministru, având rolul 

de coordonare şi sinteză în domenii de interes general, în conformitate cu 

atribuţiile Guvernului. 

Departamentul este condus de un demnitar. În exercitarea atribuţiilor 

ce îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual. 

4.2.6. Funcţionarea Guvernului 

Guvernul se întâlneşte, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este 

nevoie, la convocarea primului-ministru. 

Preşedintele României poate participa la şedinţele Guvernului care au 

ca obiect probleme de interes naţional privind politica externă a Guvernului, 

apărarea ţării, asigurarea ordinii publice. 

4.2.7. Actele Guvernului 

Guvernul emite două categorii de acte: 

• hotărâri; 

• ordonanţe. 

Actele specifice activităţii Guvernului sunt hotărârile, prin care acesta 

pune în executare legile adoptate de către Parlament. 

Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor, ceea ce 

înseamnă că nu pot cuprinde reglementări primare ale relaţiilor sociale, 

hotărârile având un caracter secundum legem. 

Prin urmare, publicarea constituie o condiţie de validitate a actului, în 

sensul că hotărârea sau ordonanţa, chiar legal adoptate sunt valabile şi pot fi 

aplicate numai după îndeplinirea procedurii publicării. 

Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului 

pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, 

procedând la ceea ce se numeşte delegarea legislativă (art.115 din 

Constituţie). 

Legea de abilitare trebuie să stabilească în mod obligatoriu, domeniul 

şi data până lacare se pot emite ordonanţe. Dacă legea de abilitare o cere, 

ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, 

până la împlinirea termenului de abilitare. 

Nerespectarea termenului atrage caducitatea şi încetarea efectelor 

ordonanţei. Din punct de vedere tehnic legislativ, Ordonanţa de urgenţă intră 

în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la 

Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al 
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României. Camerele, dacă nu se află însesiune, se convoacă în mod obligatoriu 

în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. 

Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată 

nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se 

trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. 

Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, 

nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, 

libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot 

viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Ordonanţele 

cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege. 

4.2.8. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 

Primul-ministru prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi 

declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate. 

Totodată, Guvernul şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice sunt 

obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, 

de Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor 

acestora. 

Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se 

solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie. 

Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la 

întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de senatori. 

Camera Deputaţilor sau Senatul pot adopta o moţiune prin care să-şi 

exprime poziţiacu privire la problemele ce au făcut obiectul interpelării. 

Guvernul răspunde politic în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. 

Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri 

pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. Guvernul îşi poate 

angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă 

comună, asupra unui program, a unei declaraţii depolitică generală sau a unui 

proiect de lege (art.114 din Constituţie). 

Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage 

încrederea acordată Guvernului, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu 

votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor (art.113 din Constituţie). 

Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică 

generală sau a unui proiectde lege. 

Dacă acestea sunt respinse printr-o moţiune de cenzură, depusă în 

termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică 

generală sau a proiectului de lege, Guvernul se consideră demis, urmând să fie 

desemnat un nou prim-ministru şi să fie ales un nou Guvern. 
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Dacă moţiunea de cenzură este respinsă, proiectul de lege prezentat 

este socotit ca fiind adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală 

devine obligatoriu pentru Guvern. 

În situaţia în care Preşedintele României cere reexaminarea legii 

adoptate, dezbaterea acesteia se face în şedinţă comună a celor două Camere. 

4.2.9. Răspunderea membrilor Guvernului 

Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să 

ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în 

exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Preşedintele României 

poate dispune suspendarea acestora din funcţie. 

Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage 

suspendarea lui din funcţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. Trimiterea în judecată aunui membru al Guvernului atrage 

suspendarea acestuia din funcţie, de către Preşedintele României. 

Cazurile de răspundere şi pedepsele ce se pot aplica membrilor 

Guvernului sunt reglementate prin Legea responsabilităţii ministeriale nr. 

115/1999, modificată prin Legea31/2001. 

 

4.3. Administraţia publică centrală de specialitate în România 

 

Constituţia României reglementează această materie în Secţiunea I, a 

cap. V Administraţia publică, din cadrul Titlului III - Autorităţile publice 

(art.116-119). 

In sistemul constituţional actual, administraţia publică centrală de 

specialitate are două componente, şi anume: 

• administraţia publică subordonată Guvernului, alcătuită din 

structuri administrative subordonate direct acestuia sau aflate în subordinea 

ministerelor; 

• autorităţile administrative autonome, constituite conform art.116 

alin.3 din Constituţie. 

Administraţia ministerială desemnează structurile administrative 

subordonate direct Guvernului, numite ministere sau purtând alte denumiri: 

agenţii, departamente, oficii, comitete, consilii etc., indiferent dacă cei care 

le conduc fac sau nu parte din Guvern (potrivit art.101alin.(3) din Constituţie, 

Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin 

lege organică). 

În Capitolul V al Titlului III din Constituţie sunt avute în vedere 

autorităţi publice care desfăşoară exclusiv o activitate de natură administrativă. 

Aşa cum s-a arătat, Guvernul, emite pe lângă acte de guvernare specifice 
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executivului, şi acte administrative, realizând administraţie statală, ca 

dimensiune a administraţiei publice. 

Administraţia publică centrală de specialitate se realizează numai ca 

administraţie statală, iar structura acesteia cuprinde autorităţi guvernamentale 

subordonate şi autorităţi autonome. Cele guvernamentale, la rândul lor, se 

împart în două categorii, după cum raporturile de subordonare faţă de Guvern 

sunt directe sau indirecte (prin intermediul unui minister). 

Oricât de multă autonomie ar avea autorităţile administrative autonome 

centrale, acestea fiind autorităţi de stat, actele lor fac obiectul acţiunii în 

justiţie, conform dispoziţiilor art. 52din Constituţie şi ale Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ. 

4.3.1. Ministerele 

Ministerele sunt organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale 

acestora. 

Ministerele se organizează şi funcţionează numai în subordinea 

Guvernului, potrivit prevederilor Constituţiei şi Legii nr. 90/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Guvernului  României şi a ministerelor. 

Numărul, denumirea şi competenţa ministerelor nu sunt stabilite în 

mod expres nici prin Constituţie şi nici printr-o lege cadru. De la un guvern la 

altul acestea pot să varieze, în funcţie de obiectivele urmărite de guvernul 

respectiv, de cerinţele sociale pe care trebuie să le satisfacă statul în acea 

perioadă. 

Ministerele şi miniştrii se aprobă de către Parlament, prin acordarea 

votului de încredere asupra Programului de guvernare şi întregii liste a 

Guvernului, la învestitură. 

Primul-ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii 

Guvernului prin înfiinţarea, desfiinţarea sau, după caz, divizarea ori comasarea 

unor ministere. Ministerele au personalitate juridică şi au sediul în municipiul 

Bucureşti. 

4.3.2. Organizarea ministerelor 

Rolul, funcţiile, atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de 

posturi ale ministerelor se stabilesc în raport cu importanţa, volumul, 

complexitatea şi specificul activităţii desfăşurate şi se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului. 

În fiecare minister se organizează cabinetele demnitarilor, cu personal 

propriu, căruia nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarului 

public. Ministerele pot înfiinţa în subordinea lor organe de specialitate, cu 

avizul Curţii de Conturi. 
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Ministerele pot avea în subordinea lor servicii publice, care 

funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale. 

Înfiinţarea sau desfiinţarea serviciilor publice descentralizate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-

teritoriale, obiectul de activitate, structura organizatorică, numărul şi 

încadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor şi funcţiile 

de conducere ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv al 

conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia aceste servicii 

sau organe îşi desfăşoară activitatea. 

Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de 

specialitate din subordinea ministerului. Conducătorii serviciilor publice 

descentralizate se numesc şi se eliberează din funcţie de către ministru, cu 

avizul consultativ al prefectului. 

4.3.3. Atribuţiile generale ale miniştrilor 

Miniştrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate, următoarele atribuţii 

generale: 

a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, 

ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise 

potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei 

locale a instituţiilor publice şi a agenţilor economici; 

b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale 

Guvernului, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern; 

c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrată 

celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului; 

d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care 

le înainteazăGuvernului; 

e) urmăresc proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul 

ministerului, în baza bugetului aprobat; 

f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme 

internaţionale, înconformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este 

parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare 

cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce 

interesează domeniul lor de activitate; 

g) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau 

a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte 

înţelegeri internaţionale propun întocmirea formelor de aderare la cele 

existente; 
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CAPITOLUL V. 

5. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 

 

5.1. Principiile care guvernează administraţia publică locală 

 

Principiile fundamentale ce stau la baza statului de drept presupun un 

anume cadru normativ, prin care se realizează organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice şi prin care se stabileşte în primul rând sistemul 

principial-juridic ce guvernează întreaga administraţie publică. 

Principiile, ca abstractizări sintetice prin care se redau trăsăturile 

comune, generale, proprii unui fenomen sau grupări de fenomene reprezintă un 

important element de cunoaşterea dimensiunilor şi caracterelor administraţiei 

publice. 

Administraţia publică, acţionând în vederea realizării funcţiilor sale, 

trebuie să prevadă şi să programeze, să organizeze procesul de execuţie, să 

decidă, dar să şi pregătească variante de decizii pentru decidentul politic, să 

coordoneze procesele de execuţie şi, în sfârşit, să controleze întreaga activitate 

de realizare a valorilor politice transpuse în norme juridice; toate acestea 

constituie un proces administrativ unic, între acţiunile administraţiei existând o 

riguroasă succesiune şi interacţiune, stabilite prin norme juridice. 

Rezultă astfel că, în întreaga sa activitate, administraţia publică se 

subordonează normelor juridice, raţiunea existenţei sale fiind organizarea 

executării şi asigurarea înfăptuirii acestora. 

Art.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale defineşte 

anumiţi termeni: 

a) activităţi de administraţie social-comunitară - acţiunile prin care se 

concretizează relaţia autorităţilor administraţiei publice locale cu asociaţiile de 

proprietari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;  

b) aglomerări urbane - asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

constituite pe bază de parteneriat între municipii, altele decât cele prevăzute la 

lit. j), şi oraşe, împreună cu localităţile urbane şi rurale aflate în zona de 

influenţă;  

c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile 

administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de 

dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii 

publice;  

d) autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor; 
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 e) autorităţi executive - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al 

municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean; 

 f) consilii locale - consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi 

consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;  

g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 

interes local sau judeţean – denumire generică ce include: 1. instituţii publice 

şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local 

sau judeţean; 2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau 

reorganizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare 

societăţi comerciale şi regii autonome de interes local sau judeţean; 3. asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară; 4. Furnizori de servicii sociale, de drept public 

ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege; 5. 

asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în 

condiţiile legii; 6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale 

sau judeţene; 

 h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele 

municipiului Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror 

delimitare şi organizare se fac prin lege;  

i) unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în 

condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii;  

j) zona metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară 

constituităpe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de 

rangul I şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. 

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, carereia parţial textul art. 120 din Constituţia României, 

administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează 

şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, 

deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor însoluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

Aplicarea acestor principii nu poate aduce însă atingere caracterului de 

stat naţional, unitar şi indivizibil al României. 

Principiile de organizare ale administraţiei publice în România, 

reglementate constituţional şi organic, au la bază prevederile stabilite prin 

Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi adoptată în dreptul intern prin Legea nr.199/1997, 

publicată în Monitorul Oficial, nr. 331 din 26/11/1997. 
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Principiul autonomiei locale se referă la organizarea, funcţionarea, 

competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, 

aparţincomunei, oraşului sau judeţului.  

Ea reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 

administraţiei publice locale de a rezolva şi de a gestiona, potrivit legii, în 

nume propriu şi sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor 

publice, în interesul colectivităţilor locale, pe care le reprezintă. 

Potrivit Cartei europeane a autonomiei locale autonomia locală 

reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei 

publice locale de a soluţiona şi de agestiona, în cadrul legii, în nume propriu 

şi în interesul populaţiei locale, o parte importantăa treburilor publice. Acest 

drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membrialeşi prin vot 

liber, secret, egal, direct şi universal, care pot dispune de organe executive şi 

deliberative care răspund în faţa lor. Această dispoziţie nu aduce atingere, în 

nici un fel, posibilităţii de a recurge la adunări cetăţeneşti, referendum sau 

orice altă formă de participare directă a cetăţenilor, acolo unde aceasta este 

permisă de lege. 

Principiul autonomiei locale, sau principiul liberei administrări, cum 

mai este denumit în dreptul comparat, este consacrat în primul rând de 

Constituţia României, revizuită în 2003, în art.120 alin.1. 

În considerarea dispoziţiilor Cartei europene a autonomiei locale, 

ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, conform cărora „Principiul 

autonomiei locale trebuie să fie recunoscut în legislaţia internă şi, pe cât 

posibil, în Constituţie” (art. 2 –Fundamentare a constituţională şi legală a 

autonomiei locale), Constituţia se rezumă doar la proclamare principiului, 

lăsând în seama legii organice (la care face trimitere art. 73 alin.3 lit o), 

reglementarea formelor concrete de realizare a acestuia. Legea organică de 

care face vorbire Constituţia rămâne, în măsura în care nu contravine 

dispoziţiilor actului fundamental astfel cum a fost revizuit, Legea nr.215/2001. 

Principiul de rang constituţional al autonomiei locale este strâns legat 

de principiul descentralizării, de asemenea consacrat de Constituţie. 

Principiul descentralizării se referă la organizarea administraţiei publice în 

general, şi, pe de o parte, evocă existenţa colectivităţilor locale autonome 

(descentralizarea teritorială), iar pe de altă parte denotă tendinţa statului 

modern de renunţare treptată la prestarea serviciilor publice în 

regimcentralizat, în favoarea înfiinţării stabilimentelor publice, sau a prestării 

lor de către persoane private - stabilimentele de utilitate publică 

(descentralizarea funcţională, tehnică sau peservicii). 

Descentralizarea teritorială implică existenţa autonomiei locale, prin 

urmare se poateafirma că descentralizarea este un sistem de organizare 
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administrativă iar autonomia locală este un drept al colectivităţilor locale, 

desprins şi decurgând tocmai din principiul descentralizării. La baza acestor 

concepte stă ideea conform căreia cei administraţi, care formează 

colectivitatea locală, sunt legaţi între ei prin interese comune şi, de aceea, 

afacerile locale vor fi mai bine administrate de la acest nivel, local, de către 

reprezentanţii aleşi ai colectivităţii locale. 

Colectivitatea locală înglobează totalitatea locuitorilor din unitatea 

administrativ teritorială, precizare necesară dacă se doreşte înţelegerea 

mecanismelor de exercitare adreptului la autonomie locală. Astfel, dreptul la 

autonomie locală aparţine colectivităţii locale, însă nu poate fi exercitat de 

aceasta în mod direct, ci doar prin reprezentanţi, care sunt autorităţile 

administraţiei publice locale. 

 Din acest motiv legea prevede în mod expres faptulcă dreptul la 

autonomie locală se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de 

consiliile judeţene, nu în nume propriu ci în numele şi interesul colectivităţii 

locale, şi că aceste dispoziţii nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la 

consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de 

participare directă a cetăţenilor la treburile publice (art.3 din Legea 

nr.215/2001). Se face trimitere, prin urmare, la mijloacele democraţiei 

semidirecte, în speţă la referendumul local, reglementat de Legea nr.3/2000. 

Două precizări se impun în legătură cu acest text legal: 

În primul rând, observăm că, autonomia locală implică atât un drept, 

cât şi abilitatea, capacitatea autorităţilor administraţiile publice locale de a 

gestiona treburile publice locale. 

Autorităţile publice locale vor exercita acest drept în raport cu alte 

autorităţi publice, care trebuie să-l respecte şi să se abţină de la a-i aduce 

atingere prin norme juridice inferioarelegii, dar şi în raport cu colectivitatea 

locală, care nu poate lua în propriile mâini decizia lanivel local, ci trebuie să 

respecte principiul democraţiei reprezentative, principiu reliefat şi de această 

dispoziţie legală. 

În ce priveşte capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice 

locale de agestiona treburile publice locale, din practica administrativă se 

poate observa că aceasta există în măsură corespunzătoare doar la nivelul 

judeţelor, municipiilor şi oraşelor, lipsind cudesăvârşire sau fiind destul de 

slabă la nivelul comunelor (cu excepţiile pe care le presupune orice afirmaţie 

generalizatoare, şi care vin să întărească concluzia finală). 

În al doilea rând, exercitarea dreptului de autonomie locală aparţine 

doar autorităţilor administraţiei publice locale autonome, adică primarului, 

consiliului local, consiliului judeţean, deoarece, aşa cum precizează legea, 

doar ele sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 
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Unităţile administrativ teritoriale - cadrul teritorial şi juridic de 

manifestare a autonomiei locale. Comunele, oraşele şi judeţele sunt unităţi 

administrativ-teritoriale în carese exercită autonomia locală şi în care se 

organizează şi funcţionează autorităţi alea dministraţiei publice locale. 

Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. Unele oraşe pot fi 

declarate municipii, în condiţiile legii. Delimitarea teritorială a comunelor, 

oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor 

teritoriale ale acestorase poate efectua numai prin lege şi numai după 

consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale 

respective prin referendum, care se organizează potrivit legii. 

În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a căror 

delimitare şi organizare se fac potrivit legii, iar autorităţile administraţiei 

publice locale se pot constitui şiîn subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor. 

Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept 

public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt 

subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi 

ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la 

unităţile bancare. De asemenea, unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare 

ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, 

precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după 

caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean. Primarul, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii 

superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care săreprezinte 

interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor 

administraţiei publice locale respective, în justiţie. Unitatea administrativ-

teritorială are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată 

stabilite în baza hotărârii instanţei dejudecată, inclusiv în situaţia în care 

reprezentarea în justiţie este asigurată de un consilier juridic din aparatul de 

specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean. 

Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma 

hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la 

bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea 

administrativ-teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată 

şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local (art. 19). 
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Întinderea autonomiei locale. Legea statuează că autonomia locală 

este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele 

prevăzute de lege. 

Reducerea componentelor autonomiei numai la aspecte financiare şi 

administrative are semnificaţia excluderii din conţinutul acestui concept a 

autonomiei politice, interzisă deConstituţie care declară statul român stat 

unitar şi indivizibil. 

Importanţa acordată autonomiei financiare a colectivităţilor locale în 

ansamblul mijloacelor de realizare a autonomiei administrative reiese şi din 

coroborarea art.4 (autonomia este numai financiară şi administrativă) cu art.7 

alin.3, care consacră dreptul colectivităţilor locale la resurse suficiente în 

cadrul procesului de descentralizare, şi cu art.9, care proclamă principiul 

proporţionalităţii între atribuţiile legale şi resursele financiare alocate pentru 

exercitarea lor. Astfel, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili 

sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice 

locale în procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi 

servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru 

realizarea respectivelor responsabilităţi. Deasemenea, în scopul asigurării 

autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale audreptul să 

instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe 

bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile 

legii. 

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competentele şi 

atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin 

comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz şi conferă autorităţilor 

administraţiei publice locale dreptul ca, înlimitele legii, sa aibă iniţiative în 

toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenta 

altor autorităţi publice. 

Autorităţile administraţiei publice locale exercita, în condiţiile legii, 

competente exclusive, competente partajate şi competente delegate. În spiritul 

Cartei europene a autonomiei locale se precizează, în esenţă, că dreptul 

autorităţilor administraţiei publice locale de a avea iniţiativă în toate domeniile 

poate fi limitat doar prin lege, prin includerea expresă aunor domenii de 

activitate în competenţa altor autorităţi publice (art.5 alin.2). 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, 

oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se 

bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi 

solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. În relaţiile dintre 

autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, 
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precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de 

subordonare. 

 

Principiile descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice 

Conceptul de descentralizare poate fi analizat din mai multe puncte 

de vedere: administrativ, politic, financiar etc. şi cunoaşte variate forme în 

funcţie de specificul fiecărui sistem administrativ al statelor. 

Descentralizarea reprezintă un sistem de organizare administrativă 

care permite colectivităţilor umane sau serviciilor publice să se administreze 

ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le 

permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare. 

Descentralizarea este transferul deciziei şi a acţiunii administrative de la 

nivelul administraţiei centrale la nivelul autorităţilor publice din cadrul‚ 

unităţilor administrativ-teritoriale. 

După cum se arată în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public, având 

deplină capacitate. Ele posedă un patrimoniu şi au dreptul ca, în limitele legii, 

să aibă iniţiative întoate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod 

expres în competenţa altor autorităţi publice. 

În comune, oraşe şi municipii, potrivit art. 21 (1) al Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, autorităţile administraţiei publice prin care se 

realizează autonomialocală sunt: 

• consiliile locale, ca autorităţi deliberative; 

• primarii, ca autorităţi executive. 

Atât consiliile locale, cât şi primarii se aleg, în condiţiile prevăzute de 

lege. 

Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi administrative 

autonome şirezolvă treburile publice din unităţile administrativ-teritoriale în 

care funcţionează. 

În fiecare judeţ se alege un consiliu judeţean, care coordonează 

activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean. 

În relaţiile dintre administraţia publică locală şi cea judeţeană nu 

există raporturi de subordonare. Aceste relaţii se întemeiază pe principiile 

autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 

problemelor de interes comun. 

Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice 

din comune, oraşe şi judeţe dispun de un buget propriu de venituri şi cheltuieli 

şi au dreptul, să perceapă impozite şi taxe locale, în condiţiile legii. 
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Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale se pot 

supune, în condiţiile legii, aprobării locuitorilor, prin referendum local. 

Între prefect şi autorităţile administrative locale nu există 

raporturi desubordonare, dar prefectul exercită controlul asupra legalităţii 

actelor autorităţilor administraţiei publice locale, putând să le atace, în faţa 

instanţei de contencios administrativ, în cazul în care consideră necesar. 

Descentralizarea serviciilor publice se realizează prin: 

1. preluarea atribuţiilor de administrare şi finanţare a unor activităţi de 

către autorităţile administraţiei publice locale. 

2. transferarea către autorităţile locale a activităţilor şi resurselor 

financiare de la bugetul de stat pentru finanţarea unor servicii publice destinate 

comunităţilor locale: sănătate, cultură, apărare civilă, poliţie comunitară etc. 

De aceea, administraţia centrală trebuie să joace un rol important în 

finanţarea şi furnizarea de servicii publice. Guvernele deţin încă un rol major 

în managementul local, în multe ţări, prin responsabilităţile lor funcţionale, 

prin controlul asupra accesului, într-o măsură mai mare, la finanţe pentru 

investiţii, prin puterile legale asupra activităţii autorităţilor locale. 

Principiul descentralizării serviciilor publice nu are în vedere o 

descentralizare absolută, adică transferarea în totalitate a unor activităţi de la 

nivelul central la cel judeţean sau local. Acest lucru nu ar fi necesar, nici 

oportun şi nici posibil, mai ales dacă avem în vedere multitudinea de forme în 

care se pot organiza serviciile publice. 

Desigur, din cadrul acestor servicii publice, organizate ca autorităţi 

administrativ centrale, se pot desprinde şi transfera la nivelurile inferioare 

(judeţean sau local) anumite activităţi concrete, fie în forma „descentralizării” 

lor, fie a „deconcentrării”, după cum sedoreşte o desprindere mai fermă sau 

mai puţin fermă a acestor activităţi. 

Recent, prin Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, au fost 

introduse principiile fundamentale şi regulile generale, precum şi cadrul 

instituţional pentru desfăşurarea procesului de descentralizare administrativă şi 

financiară în România. 

Descentralizarea competenţelor către autorităţile administraţiei 

publice locale se face cu respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de 

legea-cadru a descentralizării. 

În înţelesul acestei reglementări, prin descentralizare se înţelege 

„transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul 

administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau 

către sectorul privat”. 

Principiile pe baza cărora se desfăşoară procesul de descentralizare 

în România sunt: 
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a) principiul subsidiarităţii, care constă în exercitarea competenţelor de 

cătreautoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel 

mai apropiat decetăţean şi care dispune de capacitate administrativă necesară; 

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor 

transferate; 

c) principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

în raport cu competenţele ce le revin, care impune obligativitatea realizării 

standardelor de calitate înfurnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică; 

d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, 

bazat pecriterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale sau să limiteze autonomia locală 

financiară; 

e) principiul echităţii, care implică asigurarea accesului tuturor 

cetăţenilor la serviciile publice şi de utilitate publică; 

f) principiul constrângerii bugetare, care interzice utilizarea de către 

autorităţile administraţiei publice centrale a transferurilor speciale sau a 

subvenţiilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale. 

Regulile procesului de descentralizare. Guvernul, ministerele şi 

celelalte organe despecialitate ale administraţiei publice centrale transferă 

competenţe pe care le exercită în prezent autorităţilor administraţiei publice 

locale de la nivelul judeţelor, comunelor sau oraşelor, după caz, respectând 

principiul subsidiarităţii şi următoarele criterii: 

a) economiile de scară; 

b) aria geografică a beneficiarilor. 

Transferul competenţelor este fundamentat pe analize de impact şi 

realizat pe bazaunor metodologii specifice şi a unor sisteme de indicatori de 

monitorizare, elaborate de cătreministere şi celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, în colaborarecu Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, încolaborare cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi 

structurile asociative aleautorităţilor administraţiei publice locale, organizează 

faze-pilot în vederea testării şi evaluăriiimpactului soluţiilor propuse pentru 

descentralizarea competenţelor pe care le exercită înprezent. 

Transferul de competenţe se face concomitent cu asigurarea resurselor 

necesare exercitării acestora. Exercitarea competenţelor se face numai după 

transmiterea resurselor financiare necesare. 

Finanţarea competenţelor delegate este asigurată în totalitate de către 

administraţia publică centrală. 
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În furnizarea serviciilor publice descentralizate, autorităţile 

administraţiei publice locale sunt obligate să îndeplinească standardele de 

calitate, în condiţiile legii. 

Etapele transferului de competenţe sunt următoarele: 

a) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale elaborează strategiile privind transferul 

competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale şi proiectele de 

acte normative pentru punerea în aplicare a acestora; 

b) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale identifică resursele necesare şi costurile 

integrale aferente competenţelor care sunt transferate, precum şi sursele 

bugetare pe baza cărora sunt finanţate. Resursele astfel identificate sunt 

transferate autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii; 

c) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale asigură, în colaborare cu structurile asociative 

ale autorităţilor administraţiei publicelocale, corelarea pe termen lung între 

responsabilităţile transferate şi resursele aferente, astfelîncât să acopere 

variaţiile de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică 

descentralizate. 

Capacitatea administrativă. Capacitatea administrativă, conform 

Legii nr.195/2006, reprezintă ansamblul resurselor materiale, instituţionale şi 

umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum şi acţiunile 

pe care le desfăşoară aceasta pentru exercitarea competenţelor stabilite prin 

lege. Capacitatea administrativă se evaluează şi se stabileşte în condiţiile legii. 

În cadrul proceselor de transfer al competenţelor către autorităţile 

administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor, ministerele 

sau organele de specialitate ale administraţiei publice centrale pot clasifica 

unităţile administrativ-teritoriale în două categorii, în funcţie de capacitatea 

administrativă a acestora: 

a) categoria I, din care fac parte unităţile administrativ-teritoriale care 

au capacitatea administrativă necesară realizării competenţelor transferate. 

Autorităţile administraţiei publicelocale din cadrul acestor unităţi 

administrativ-teritoriale pot exercita pe deplin şi imediat competenţele 

transferate, în condiţii de eficienţă; 

b) categoria a II-a, din care fac parte unităţile administrativ-teritoriale 

care nu au capacitatea administrativă necesară realizării competenţelor 

transferate. Autorităţile administraţiei publice locale din cadrul acestor unităţi 

administrativ-teritoriale nu pot exercita competenţele transferate în condiţii de 

eficienţă. 
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Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-

teritoriale care facparte din categoria a II-a sunt excluse de la transferul 

competenţelor până în momentul realizării capacităţii administrative necesare 

exercitării lor, în condiţiile legii. 

Evaluarea capacităţii administrative a unităţii administrativ-teritoriale 

se face conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 

Ministerele, respectiv celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, stabilesc, în cadrul legislaţiei sectoriale aferente, criteriile de evaluare a 

capacităţii administrative, încadrarea unităţilor administrativ-teritoriale în cele 

două categorii, precum şi condiţiile în care se realizează transferul de 

competenţe. 
 

În situaţiile în care ministerele, respectiv organele de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, constată lipsa capacităţii administrative a unei 

unităţi administrativ-teritoriale pentru exercitarea în condiţii de eficienţă a 

competenţelor transferate, competenţele respective setransferă autorităţilor 

administraţiei publice locale de la nivelul judeţului pe a cărui rază se află 

unitatea administrativ-teritorială în cauză. 

Transferul competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale 

de la nivelu ljudeţului se realizează pe perioadă determinată, până în momentul 

realizării capacităţii administrative necesare a unităţii administrativ-teritoriale 

în cauză.În vederea exercitării competenţelor în condiţii de eficienţă, unităţile 

administrativ teritoriale se pot organiza în asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Deconcentrarea serviciilor publice este, alături de descentralizarea 

acestora, un sistem de organizare administrativă adoptat în sistemul nostru de 

drept, precum şi în alte sisteme de drept, cum este cel francez - care a 

constituit întotdeauna o sursă de inspiraţie pentru legiuitorul român. 

Deconcentrarea presupune acordarea structurilor teritoriale ale statului 

(agenţilor statali din teritoriu) a unor puteri publice pentru a fi exercitate în 

numele statului, însă la nivel teritorial, fiind prin urmare o variantă a 

centralizării. 

Astfel, textul art.120 alin.1 din Constituţia revizuită – „administraţia 

publică locală dinunităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 

descentralizării, autonomiei locale, şi deconcentrării serviciilor publice” - face 

referire mai întâi la principiul descentralizării, care se aplică atât sub aspectul 
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său teritorial, cât şi sub cel funcţional, iar apoi aminteşte principiul 

deconcentrării servicilor publice. 

Descentralizarea este, prin urmare, un principiu aplicabil administraţiei 

locale în general, urmând ca principiul deconcentrării serviciilor publice să fi 

aplicabil serviciilor exterioare guvernamentale, ale ministerelor sau ale altor 

autorităţi publice centrale de specialitate din teritoriu. Această explicaţie ar fi 

trebuit însă să-şi găsească o consacrare expresă în textul constituţional, pentru 

a nu induce confuzii. 

Concluzia care se desprinde din textul legal este, la o privire mai 

atentă, următoarea: serviciile publice din unităţile administrativ teritoriale, 

indiferent că este vorba de extensii ale serviciilor prestate de către autorităţi 

centrale sau de servicii exclusiv locale, vor putea fi organizate fie pe bază de 

descentralizare, fie pe bază de deconcentrare.  

Descentralizarea este aplicabilă ca principiu general de organizare şi 

funcţionare a administraţiei publice locale, pe când deconcentrarea, ca 

modalitate expres prevăzută de actul fundamental pentru organizarea 

serviciilor publice teritoriale. 

Serviciul public de transport urban călători, spre exemplu, sau cel de 

gospodărire comunală, sunt organizate descentralizat, fiind prestate sub 

autoritatea consiliilor locale, în timp ce serviciul public de cultură este 

organizat atât deconcentrat, prin inspectoratele de cultură, cât şi descentralizat, 

prin intermediul instituţiilor de cultură subordonate consiliului local. 

Această dublă natură juridică a serviciilor publice locale poate duce 

însă şi la abuzuri, ştiut fiind faptul că deconcentrarea este o variantă a 

centralizării, iar legiuitorul român are un „apetit” deosebit pentru centralizare. 

Prin urmare, servicii care ar putea fi prestate în mod eficient descentralizat, pot 

fi organizate în subordinea unei autorităţi centrale şi astfel să-şi piardă din 

eficacitate. 

Legea este cea care poate stabili regimul juridic al unui serviciu public, 

opţiunile fiind fie descentralizarea, fie deconcentrarea, cele două principii 

consacrate constituţional. Nu se poate susţine că principiul descentralizării 

devine inaplicabil prin consacrarea expresă a principiului deconcentrării, 

deoarece el se referă la întreaga organizare a administraţiei publice locale, nu 

exclude serviciile publice locale; în definitiv, prin consacrarea principiului 

deconcentrării, s-a dorit recunoaşterea unei realităţi a sistemului românesc din 

domeniul administraţiei publice, care nu a reuşit, în decursul a 13 ani de 

aplicare a Constituţiei adoptate în 1991, să transpună în practică principiul 

descentralizării totale a serviciilor publice, principiu de rang constituţional. 

Sensul textului constituţional nu poate fi altul, prin urmare, decât acela că pe 

lângă descentralizare, serviciile publice locale pot fi prestate şi sub un regim 
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juridic deconcentrat; tendinţa firească ar fi, totuşi, trecerea treptată a tuturor 

serviciilor carepot fi prestate mai eficient la acest nivel, sub un regim 

descentralizat, autonom. 

 

Principiul cooperării dintre autorităţile administraţiei publice 

locale 

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi judeţelor pot decide, în mod liber, constituirea unor organisme de 

cooperare între unităţi administrativ teritoriale şi să le încredinţeze o parte din 

competenţele lor. În cazul asocierii mai multor autorităţi ale administraţiei 

publice locale, una dintre acestea poate exercita un rol de coordonare în ceea 

ce priveşte interesele comune, în condiţiile acordului care a intervenit între ele 

şi ale prevederilor legale. Condiţiile legale pentru realizarea acestor asocieri 

vor fi stabilite prin legea privind cooperarea dintre autorităţile administraţiei 

publice locale. Comunele, oraşele şi judeţele pot angaja acţiuni de cooperare 

descentralizată în cadrul relaţiilor lor internaţionale, cu respectarea 

procedurilor de avizare din partea autorităţilor centrale de resort. 

Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

presupune alegerea directă sau indirectă, însă cu respectarea principiilor 

democraţiei reprezentative, a autorităţilor locale. Legea română prevede 

alegerea directă atât a Consiliului local sau judeţean, cât şi a Primarului. 

Singurul ales indirect este Preşedintele Consiliului judeţean, însă această 

modalitate de desemnare nu ştirbeşte cu nimic caracterul democratic şi 

reprezentativ al acestei autorităţi locale. 

Democraţia reprezentativă presupune rezolvarea treburilor publice 

locale de către autorităţile administraţiei publice locale alese, şi nu de către 

cetăţeni, prin referendum. Prin urmare, referendumul poate fi în principiu doar 

consultativ, nu şi decizional, iar autorităţile locale nu pot recurge la el pentru 

rezolvarea unor aspecte sensibile, pentru care nu vor să-şi asume răspunderea. 

Principiul legalităţii. Legalitatea presupune respectarea, în activitatea 

administraţiei publice locale, a Constituţiei, legilor şi celorlalte acte normative 

sau individuale cu forţă juridică superioară. 

Actul administrativ, principala formă de activitate a administraţiei 

publice, trebuie să fie întotdeauna conform cu "legea", prin acest termen 

înţelegându-se normele juridice cuprinse în acte juridice cu forţă superioară, 

nu doar legea propriu zisă, ca act de voinţă a Parlamentului. 

Autorităţile locale nu-şi pot determina ele însele competenţa, deoarece 

România nu este un stat federal; doar statul are competenţa de a-şi determina 

propria-i competenţă, pentru celelalte autorităţi publice competenţa fiind 

stabilită prin lege. 
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Autorităţile administraţiei publice sunt puse în situaţia de a interpreta 

anumite acte normative atunci când fac aplicarea lor, iar interpretarea trebuie 

să fie conformă cu legea. 

Soluţia la dilema riscului de interpretare este oferită de Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, conform căreia interpretarea 

dată de cel care aplică norma (interpretarea administrativă) este valabilă dacă 

este făcută cu bună credinţă până la momentul când intervine o interpretare 

oficială din partea emitentului sau a altui organ competent (art.67). 

 

Principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor 

locale de interes deosebit. 

Acest principiu vine să confirme afirmaţia de mai sus conform căreia 

democraţia reprezentativă la nivel local implică doar consultarea cetăţenilor în 

privinţa afacerilor publice locale, nu şi transformarea lor îndecidenţi pe plan 

local, cu excepţia câtorva situaţii strict determinate prin lege, când principiul 

comportă excepţii. 

Principiul nu trebuie însă privit ca o interdicţie pentru organizarea 

referendumului decizional, ci ca o obligaţie a autorităţilor locale competente 

de recurge la această formă de transparenţă administrativă atunci când se pune 

problema luării unor decizii de importanţă deosebită la nivel local, în numele 

colectivităţii locale şi care sunt susceptibile de a avea un impact semnificativ 

asupra respectivei colectivităţi. 

 

Principiul obligaţiei de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor locale în procesul normativdesfăşurat la nivel central.  

Legea prevede în mod expres (art.8) obligaţia autorităţilor 

administraţiei publice centrale de a consulta, înainte de adoptarea oricărei 

decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

toate problemele care le privesc în mod direct. 

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

a) Asociaţia Comunelor din România; b) Asociaţia Oraşelor din România;     

c) Asociaţia Municipiilor din România; d) Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România; e) alte forme asociativede interes general, constituite 

potrivit legii. 

În aplicarea acestei prevederi legale şi a dispoziţiilor Cartei europene a 

autonomie ilocale, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Ea se adresează ministerelor, organelor de specialitate şi autorităţilor 

administrative autonome, care sunt obligate să consulte Asociaţia Comunelor 
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din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din 

România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Federaţia 

Autorităţilor Locale din România (aceasta din urmă nu este amintită în Legea 

215/2001 modificată de legea nr. 286/2006), ca structuri asociative alea 

utorităţilor locale, ori de câte ori se intenţionează a doptarea unui act normativ 

care le privesc în mod direct. 

Proiectele de acte normative care privesc în mod direct autorităţile 

administraţiei publice locale trebuie transmise (prin poştă electronică sau fax) 

preşedinţilor structurilor asociative ale acestora de către autoritatea 

administraţiei publice centrale iniţiatoare, cu cel puţin 15 zile înainte de 

prezentarea, spre însuşire, de către conducătorul acesteia. În cazul proiectelor 

de acte normative cu caracter urgent, termenul poate fi redus la 5 zile 

lucrătoare. 

Punctele de vedere transmise după împlinirea termenelor legale nu se 

mai iau în consideraţie de către iniţiator cu ocazia definitivării proiectului de 

act normativ. 

Odată cu transmiterea proiectelor de acte normative, autorităţile 

administraţiei publice centrale iniţiatoare sunt obligate să informeze structurile 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la elementele 

de identificare a persoanelor sau, după caz, a structurilor pentru relaţia cu 

mediul asociativ ori a structurilor care asigură procedura deconsultare, care pot 

oferi relaţii cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum şi 

adresele la care se primesc punctele de vedere. 

Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra 

cărora au fost consultate se motivează în concordanţă cu prevederile legale şi 

se transmit, prin grija preşedinţilor acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la primire (respectiv 3 zile lucrătoare, în cazurile urgente), la autoritatea 

administraţiei publice centrale iniţiatoare a proiectului de act normativ. 

Punctele de vedere comunicate de către structurile asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale se analizează şi, în funcţie de 

oportunitatea lor, se preiau în conţinutul proiectului de act normativ, prin grija 

conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale. 

În fine, tot ca un mijloc de control, pentru asigurarea unui cadru 

coerent de analiză privind îndeplinirea procedurii de consultare prevăzute de 

Hotărârea Guvernului nr. 521/2005, la nivelul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor se organizează trimestrial întâlniri consultative între conducerea 

acestuia şi cea a structurilor asociative. 

Principiul dreptului de cooperare şi asociere. Unităţile 

administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor 
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lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi 

administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale 

consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz. Pentru protecţia şi 

promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au 

dreptul dea adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. 

Conform art.11 din Legea nr. 215/2001 modificată prin Legea 

286/2006, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 

limitele compeţenţelor autorităţilor deliberative şi executive, să coopereze şi să 

se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţiide dezvoltare 

intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate 

publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, 

prin efectul legii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare. 

Asocierea poate lua fie forma contractuală, fie o formă 

instituţionalizată. În ultimul caz, se va constitui o asociaţie sau fundaţie în 

condiţiile reglementărilor române – Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, sau a celor ale unui stat străin. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiţiile 

legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 

zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele 

metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al 

consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop 

dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. 

Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în 

condiţiile legii. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii 

din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 

din alte surse, în condiţii lelegii. Guvernul sprijină asocierea unităţilor 

administrativ-teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare. Aceste 

programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în 

cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii 

privind finanţele publice locale. Consiliile judeţene pot iniţia şi derula 

programe judeţene de dezvoltare, finanţate din bugetul local al judeţului şi 

prevăzute distinct în cadrul acestuia. (art.11). 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu 

de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale 

componente, desemnaţi de 
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consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a 

preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali 

sau judeţeni, după caz. 

Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul 

majorităţii membrilor săi. Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de 

administraţie poate înfiinţa un aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară. Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului 

de administraţie şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi 

statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile 

consiliilor locale, respectiv judeţene asociate. (art.112) 

 

Principiul dezvoltării regionale. Legea administraţiei publice locale 

conţine doar prevederi de principiu privind dezvoltarea regională, prin 

precizarea dreptul uiunităţilor administrativ-teritoriale de a încheia între ele 

acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la 

realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regionala, în baza 

hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile 

legii. (art 12) 

Problematica dezvoltării regionale este abordată de o manieră mai 

extinsă în Legea dezvoltării regionale nr. 315/2004, care, însă, conferă doar 

Consiliilor judeţene posibilitatea dea constitui regiuni de dezvoltare. Se 

recunoaşte, totuşi, posibilitatea localităţilor din judeţe care fac parte din 

regiuni diferite, de a se asocia în scopul realizării unor obiective de interes 

comun, interregionale şi/sau interjudeţene. 

Regiunile de dezvoltare au fost constituite în România în scopul 

asigurării creşterii economice şi a dezvoltării sociale echilibrate, îmbunătăţirii 

competitivităţii internaţionale a României şi a reducerii decalajelor economice 

existente faţă de statele membre ale Uniunii Europene. Prin reducerea acestor 

decalaje economice şi sociale, se creează condiţiile favorabile pentru România 

de a participa ca partener egal la schimbul de valori economico sociale 

comunitare. 

În acest context legal, consiliile locale au posibilitatea să se asocieze, în 

conformitatecu O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, în scopul 

promovării dezvoltării regionale. Asociaţiile sau fundaţiile înfiinţate în scopul 

sprijinirii dezvoltării regionale - aşa zisele „microregiuni de dezvoltare" nu vor 

putea însă beneficia în mod direct de programele naţionale de dezvoltare 

regională, ci doar prin intermediul Consiliilor judeţene care fac partedin 

regiunea de dezvoltare. Ele vor putea însă acorda consultanţă şi sprijin 

colectivităţilor locale în acest domeniu, sprijinind astfel activitatea Consiliului 

judeţean. 
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O.G. 26/2000 precizează că după constituire, asociaţiile, fundaţiile şi 

federaţiile interesate solicită autorităţilor administrative autonome, 

ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale să fie luate în evidenţa 

acestora, în funcţie de domeniul în care activează, iar autorităţile publice sunt 

obligate să ţină evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care li s-au adresat în acest 

scop. 

Prin urmare, asociaţiile constituite prin asocierea unor Consilii locale 

sau/şi judeţene în scopul dezvoltării regionale trebuie să se adreseze, pentru 

luarea în evidenţă, Ministerului Integrării Europene, care este autoritatea 

publică centrală însărcinată cu politica naţională de dezvoltare regională. 

 

Principiul cooperării transfrontaliere. Un aspect important al 

dezvoltării regionale îl constituie cooperarea transfrontalieră. Unităţile 

administrativ teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele 

înţelegeri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele vecine, 

în condiţiile legii. Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv 

preşedinţii consiliilor judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre 

avizare conformă, proiectele de înţelegeri de cooperarepe care acestea 

intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări, 

înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau judeţene, 

după caz. Prin înţelegerile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe 

teritoriul României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, 

personalitate juridică. Aceste organisme nuau, în sensul legii administraţiei 

publice locale, competenţe administrativ-teritoriale. Unităţile administrativ-

teritoriale care au încheiat înţelegeri de cooperare transfrontalieră au dreptul să 

participe în alte state la organismele create prin respectivele înţelegeri, în 

limita competenţelorce le revin, potrivit legii. (art. 13). 

Dispoziţiile principiale ale Legii nr.215/2001 se completează cu 

Ordonanţa Guvernului nr. 120/1998 de ratificare a Convenţiei-cadru europene 

privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 

adoptată la Madrid în 1980, şi cudispoziţiile Legii nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională, conform cărora „cooperarea transfrontalieră reprezintă 

o componentă a politicii de dezvoltare regională, care are ca scop asigurarea 

creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile a regiunilor de 

frontieră" (art.2 alin.4). 

Cooperarea transfrontalieră are ca obiective de bază promovarea 

cooperării întreregiunile, comunităţile şi autorităţile situate de o parte şi de alta 

a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi 

implementarea unor strategii transfrontaliere şi aunor proiecte care să 
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contribuie la dezvoltarea comunităţilor respective sub aspectul creşterii 

nivelului de trai şi al dezvoltării economice; promovarea bunei vecinătăţi, a 

stabilităţii sociale şi progresului economic din regiunile de frontieră, prin 

finanţarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile şi comunităţile 

din aceste regiuni; sprijinirea realizării descentralizării responsabilităţii, prin 

promovarea iniţiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale (art.3 din 

Legea nr. 315/2004). 

Convenţia referitoare la cooperarea transfrontalieră conţine scheme de 

statute, acorduri şi contracte ce pot fi încheiate de autorităţile locale, cu 

respectarea legislaţiei naţionale. Prin aceste instrumente juridice se constituie 

asociaţii de drept privat sau public, cu personalitate juridică, sau sunt prestate 

servicii publice. 

Referitor la procedura de încheiere a acordurilor de cooperare 

transfrontalieră, legea administraţiei locale vine să aducă câteva precizări de 

ordin juridic, din care reiese că: 

a) Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se 

asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera 

la o asociaţie internaţională aunităţilor administrativ-teritoriale va fi 

comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unităţile administrativ-

teritoriale intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritorialedin alte 

ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, 

respectiv preşedinţii consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre 

adoptare de către consiliile locale sau consiliile judeţene, după caz. 

b) Aceste avize trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea 

solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul 

respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeţean interesat. 

c) Hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 

regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră se adoptă cu votul 

majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

d) Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de 

unităţile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora. 

e) Foarte importantă este precizarea conform căreia doar autorităţile 

din zonele limitrofe zonelor de frontieră pot participa la încheierea de acorduri 

de cooperare transfrontalieră. 

f) Prin înţelegerile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe 

teritoriul României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, 

personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, 

competenţe administrativ-teritoriale. Unităţile administrativ teritoriale care au 

încheiat înţelegeri de cooperare transfrontalieră au dreptul să participe înalte 
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state la organismele create prin respectivele înţelegeri, în limita competenţelor 

ce le revin, potrivit legii. 

 

Principiul posibilităţii de constituire de persoane juridice. Distinct 

de dreptul de a se asocia în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, 

consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî participarea cu capital sau 

cubunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, 

la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de 

servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile 

legii. (art.15). 

 

Principiul respectării drepturilor minorităţilor naţionale. Legea nr. 

215/2001 promovează o nouă concepţie în ceea ce priveşte reglementarea 

raporturilor dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi autorităţile 

administraţiei publice. La scurt timp după adoptarea legii, Guvernul a aprobat 

prin Hotărârea nr. 1206/2001 Normele de aplicare a dispoziţiilor din Legea 

nr. 215/2001 privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 

naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală. 

Având în vederea ambele reglementări, textele legale pot fi grupate în 

mai multe categorii: 

a) În art. 17 este enunţat principiul conform căruia „în unităţile 

administrativ teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o 

pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei 

publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi 

serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a 

limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi 

ale tratatelor internaţionale la care România este parte". Prevederile privind 

folosirea limbii minoritare în administraţie sunt aplicabile şi în cazul în care, 

din diferite motive, ponderea cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale 

scade sub procentul de 20%. 

Se observă, în ceea ce priveşte referirea textului legal la Constituţie, că 

art. 6 al actului fundamental, referitor la minorităţile naţionale, recunoaşte 

dreptul la identitate a acestora, însă nu poate fi considerat ca temei pentru 

asigurarea dreptului la folosirea limbii materne înraport cu autorităţile publice. 

Exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase nu implică, în mod necesar, şi dreptul acestor persoane de a se 

adresa autorităţilor publice în altă limbă decât cea oficială. 

Prevederea în discuţie îşi găseşte însă corespondent în art. 10 alin. 2 

din Convenţia cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, ratificată 

de România în 1995, în conformitate cu care, "în ariile locuite tradiţional sau 
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în număr substanţial de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, dacă 

aceste persoane solicită acest lucru şi acolo unde această cerere este 

corespunzătoare unei nevoi reale, părţile se vor strădui să asigure, în măsura 

posibilului, condiţii care să permită folosirea limbii minoritare în raporturile 

dintrea ceste persoane şi autorităţile administrative". 

b) Alte texte se referă la folosirea limbii materne în diferite momente 

ale funcţionării consiliilor locale sau judeţene. 

Astfel, art. 40 alin. 7 şi art. 106 alin. 8 ale legii prevăd că în comunele, 

oraşele şi judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale (subl. 

ns. D.C.D) au o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor, ordinea de zi 

a şedinţelor consiliului local se aduce la cunoştinţă publică şi în limba 

minorităţii respective. 

De asemenea, conform art. 43 alin. 2 în consiliile locale în care 

consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o 

cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba 

maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în 

limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliuse 

întocmesc în limba română. 

În astfel de cazuri, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene au 

obligaţia să asigure traducerea integrală şi concomitentă a dezbaterilor în 

limba română. Traducerea va fi realizatăde persoane care cunosc bine şi foarte 

bine atât limba romană, cât şi limba maternă aminorităţii respective. În cazuri 

excepţionale, dacă traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducătorului 

şi acesta nu poate fi înlocuit cu o altă persoană în măsură să asigure 

traducerea, lucrările şedinţei consiliului local sau judeţean se vor desfăşura în 

limba română. 

Dacă situaţia se repetă şi la şedinţa următoare, lucrările acesteia vor fi 

amânate. După o a treia amânare devin aplicabile prevederile privind 

dizolvarea de drept a consiliului local (art.6 din Normele de aplicare). 

În sfârşit, în temeiul art. 51, în unităţile administrativ-teritoriale în care 

cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20 % din 

numărul locuitorilor, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţa 

publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar 

cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă. 

Responsabilitatea pentru aspectele tehnice ale conformării cu aceste 

dispoziţii revine, în conformitate cu Nomele de aplicare, secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale. 

c) În fine, o ultimă categorie o reprezintă textele art. 90, care detaliază 

dispoziţiile de principiu ale art. 17 referitor la posibilitatea oferită persoanelor 

aparţinând minorităţilor 
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naţionale de a utiliza limba maternă în raporturile cu administraţia şi instituie 

cadrul necesar pentru realizarea lor. 

Astfel, alin.2 prevede că în unităţile administrativ-teritoriale în care 

cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din 

numărul locuitorilor, înraporturile lor cu autorităţile administraţiei publice 

locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, 

aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi 

răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă. 

Ca o consecinţă a prevederilor cuprinse în alin. şi pentru punerea în 

practică a acestora, în alineatul următor se precizează că în posturile care au 

atribuţii privind relaţii cu publicul vor fi încadrate şi persoane care cunosc 

limba maternă a cetăţenilor aparţinân dminorităţii respective. 

De asemenea, în alin. 4 se reia o prevedere care exista în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 22/1997 (care s-a aplicat timp de un an, până la 

declararea ei ca neconstituţională), în conformitate cu care autorităţile 

administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea numelui localităţilor şi 

a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de 

interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii 

respective. Normele de aplicare precizează că inscripţionarea în limba maternă 

a denumirii unor localităţi are caracter informativ, neputând fi folosită în 

corespondenţă sau îndocumentele oficiale. 

În sfârşit, Normele de aplicare vin să completeze dispoziţiile din lege, 

în considerarea aceluia şi art. 17 cu valoare de principiu, stipulând că la 

ceremoniile oficiale organizate de autorităţile administraţiei publice locale se 

va folosi limba română, limba oficială a statului, însă în unităţile 

administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale 

au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, la astfel de ceremonii 

alături de limba română se poate folosi şi limba minorităţii respective. 

La fel, oficierea căsătoriilor se face de către ofiţerul de stare civilă în 

limba română, dar ceremonia se poate desfăşura, la cerere, şi în limba maternă 

a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofiţerul de stare civilă 

cunoaşte limba respectivă. Actele şi certificatele de stare civilă se vor redacta 

însă întotdeauna numai în limba română (art.9). 

Hotărârea Guvernului nr. 1206/2001 prevede şi sancţiuni pentru 

nerespectarea dispoziţiilor legale. Astfel, constituie contravenţii următoarele 

fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să 

fie considerate infracţiuni: a) refuzul de atraduce în limba maternă ordinea de 

zi şi hotărârile consiliului local sau judeţean şi de a lea duce la cunoştinţa 

publică şi în varianta tradusă, precum şi refuzul de a comunica răspunsurile şi 

în limba maternă a solicitantului; b) neîntocmirea documentelor originale ale 
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şedinţelor consiliului local sau judeţean în limba oficială a statului; c) refuzul 

de a traduce înlimba română lucrările consiliului local sau judeţean ori 

continuarea desfăşurării acestora înlimba minorităţii naţionale, deşi nu este 

asigurată traducerea în limba română; d) nerespectarea prevederilor privitoare 

la folosirea limbii materne la lucrările consiliului local sau judeţean; e) 

nerespectarea termenului prevăzut pentru montarea inscripţiilor bilingve; f) 

redactarea actelor şi certificatelor de stare civilă în altă limbă decât limba 

română; g) inscripţionarea altor denumiri decât cele prevăzute în anexele 

Normelor, precum şi inscripţionarea acestora în altă formă decât cea prevăzută 

în anexe; h) folosirea denumirilor delocalităţi prevăzute în anexele Normelor 

în corespondenţa sau în documentele oficiale. Constatarea contravenţiei şi 

aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul 

administraţiei publice, de către prefect sau împuterniciţii acestuia şi se aplică 

primarului, preşedintelui consiliului judeţean, secretarului, respectiv 

secretarului general alunităţii administrativ-teritoriale, după caz. 

Pe de altă parte, avem convingerea că, în spiritul bunelor practici 

administrative, înunităţile administrativ-teritoriale în care ponderea unei 

minorităţi naţionale respectă procentul legal, comunicarea şi în limba maternă 

a actelor administrative individuale va fi făcută, demulte ori, din oficiu, având 

în vedere indicii cum ar fi numele celui interesat, chiar dacă nu aceasta este 

litera legii. 

 

5.2. Autorităţile administraţiei publice locale. Prezentare generală 

 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia 

locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, 

orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primării, ca autorităţi 

executive. Consiliile locale şi primarii se aleg încondiţiile prevăzute de legea 

privind alegerile locale. 

Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea 

privind alegerile locale nr. 67/2004, şi funcţionează ca autorităţi ale 

administraţiei publice locale care rezolvă treburile publice din comune, oraşe 

şi municipii în condiţiile legii. 

În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a 

administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor 

comunale, orăşeneşti şi municipale, învederea realizării serviciilor publice de 

interes judeţean. Consiliul judeţean este ales încondiţiile Legii privind 

alegerile locale nr. 67/2004, iar autoritatea executivă este asigurată de un 

preşedinte, ales dintre consilierii judeţeni. Consiliile judeţene şi consiliile 
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locale sunt alese pe baza scrutinului de listă, în timp ce primarii sunt aleşi pe 

baza scrutinului uninominal. 

Alegerile se desfăşoară pe circumscripţii electorale. Pentru consiliile 

locale, circumscripţia electorală o constituie comuna, oraşul, municipiul, 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, iar pentru consiliile 

judeţene circumscripţia electorală este judeţul. Propunerile de candidaţi pentru 

consilieri şi pentru primari se fac pe circumscripţii electorale. Pentru primari, 

circumscripţia electorală este aceeaşi ca şi pentru consiliile locale. 

Candidaturile se depun de către partidele şi alianţele politice legal constituite. 

Se pot depune şi candidaturi independente. 

Mandatul primarului, consiliului local, respectiv al celui judeţean, este 

de 4 ani, şi poate fi prelungit numai prin lege organică, în caz de război sau 

catastrofă, în cazul consiliului local sau judeţean, respectiv în caz de război, 

calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav, în cazul primarului 

(art. 39,72 şi 105 din Legea nr. 215/2001). 

Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul ales în cursul 

unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean, respectiv a 

vacanţei postului de primar, încheie mandatul precedentei autorităţi a 

administraţiei publice locale. Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi 

primarul, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ teritoriale sau 

în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari, 

îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale 

generale. 

Regimul incompatibilităţilor aleşilor locali este prevăzut de Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei locale şi completat de Legea nr. 161 din 

19/04/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei. 

 

5.3. Consiliul local 

 

Consiliul local este o autoritate colegială a administraţiei publice 

locale, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local ale comunei, 

oraşului sau municipiului. 

Această autoritate deliberează asupra intereselor specifice ale 

colectivităţilor locale şi hotărăşte, în limitele legii, cu privire la modul de 

realizare a acestora, fără vreun amestec din partea autorităţilor administraţiei 

publice judeţene sau altor autorităţi. 
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Consiliile locale, aşa cum au rezultat ele din alegeri, sunt responsabile, 

în exclusivitate de modul de gestionare a acestor interese. Răspunderea lor 

politică este numaide ordin electoral, pentru că ele sunt înzestrate cu 

competenţa specifică administraţiei locale, pentru a decide asupra modului de 

soluţionare a problemelor administrative ale colectivităţii locale. Autonomia 

acestor autorităţi colegiale rezidă în auto-organizarea acestora, sub toate 

aspectele. Ele recepţionează cererile şi informaţiile din mediul local şi adoptă 

hotărâri privitoare la administrarea treburilor publice locale. 

Compunerea consiliului local. Consiliile locale sunt compuse din 

consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în 

condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale nr.67/2004. 

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al 

prefectului, înfuncţie de populaţia comunei sau a oraşului, raportată de 

Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a 

anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie aanului care precedă alegerile. În 

consecinţă, un consiliu local poate avea între 9 şi 27 deconsilieri, iar Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti este compus din 31 de consilieri. 

În Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 se precizează că 

organul deliberativ îl constituie consiliul local, iar cel executiv este 

primarul. Calitatea primarului de organ executiv derivă atât din faptul că el 

este cel care răspunde de aducerea la îndeplinirea hotărârilor consiliului local, 

cât şi din faptul că el este cel care trebuie să pună în practică dispoziţiile 

privitoare la realizarea în colectivităţile umane de bază a dispoziţiilor legii şi a 

celorlalte acte normative. 

Consiliile locale sunt alese pe baza reprezentării proporţionale, în 

cadrul unui scrutin de listă. 

Pentru a fi ales în consiliul local, candidatul trebuie să îndeplinească 

unele condiţii stabilite de Constituţie şi de Legea nr. 67/2004 privind 

alegerile autorităţilor administraţiei publice locale. Condiţiile de 

eligibilitate sunt cumulative şi privesc: 

• cetăţenia română; 

• calitatea de alegător; 

• vârsta de cel puţin 23 ani, până în ziua alegerilor, inclusiv; 

• domiciliul în unitatea administrativă pentru al cărui consiliu local 

candidează; 

• nu pot fi aleşi cei cărora, potrivit art. 37, alin. 3 din Constituţia 

României, le este interzisă asocierea în partide politice şi anume: judecătorii 

Curţii Constituţionale, avocatul poporului, magistraţii, membrii activi ai 

armatei, poliţiştii, precum şi alte categorii de funcţii stabilite prin lege 

organică; 
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• să nu fie condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

abuzuri în funcţii politice, juridice sau administrative, pentru încălcarea 

drepturilor fundamentale ale omului, pentru alte infracţiuni intenţionate, dacă 

nu a fost reabilitat. 

Condiţiile de eligibilitate trebuie îndeplinite la data depunerii 

candidaturii în alegeri, mai puţin vârsta care poate fi împlinită până în ziua 

alegerilor, inclusiv. 

În cazul în care un candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi 

devine consilier, el trebuie să se supună şi regulilor privitoare la 

incompatibilităţi, pentru exercitarea mandatului în consiliul local. 

Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (art. 30), 

calitatea de consiliereste incompatibilă cu: 

•   funcţia de prefect şi subprefect; 

• calitatea de funcţionar în aparatul propriu de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; calitatea de funcţionar 

public în aparatul propriu de specialitate alconsiliului judeţean, al prefectului, 

al serviciilor publice de interes local sau judeţean, al serviciilor publice 

descentralizate (corect desconcentrate) ale ministerelor şi ale celorlalte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale; 

• calitatea de angajat în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale 

respective sau în cadrul aparatului propriu al prefectului din judeţul respectiv; 

funcţia de manager sau membru în consiliul de administraţie al regiilor 

autonome ori de conducător al societăţilor comerciale înfiinţate de consiliile 

locale sau de consiliile judeţene; 

• calitatea de primar; 

• calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de 

stat şi cele asimilate acestora. 

Alte incompatibilităţi se pot stabili prin lege. 

Spre deosebire de mandatul consiliului local, mandatul 

consilierului se exercită după constituirea legală a consiliului, respectiv la 

data depunerii jurământului, încetarea mandatului de consilier poate avea 

loc: 

• la data încheierii mandatului consiliului, la 4 ani; 

• înaintea încheierii acestui termen, 

• în caz de dizolvare a consiliului; 

• la data demiterii acestuia la propunerea prefectului, prin hotărâre a 

Guvernului; 

      • demisie; 

• incompatibilitate; 

• pierdere a drepturilor electorale; 
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• schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 

• imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 

luni consecutiv, cu excepţia cazului suspendării mandatului în situaţia arestării 

preventive; 

• constatarea, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin 

fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale; 

• condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 

pedeapsă privativăde libertate; 

• punerea sub interdicţie judecătorească; 

• lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 este consecventă în 

principiul potrivit căruia consiliile locale pot decide în orice problemă de 

interes local, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi 

publice. 

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la 

data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor locali aleşi şi validaţi în 

funcţie se face de către prefect, înmaximum 5 zile de la pronunţarea hotărârii 

de validare. La şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său, 

precum şi primarul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile 

pentru funcţia de primar (art. 31 alin 1). Regulile aplicabile şedinţei de 

constituire sunt următoarele (art. 31 alin 2, 3,4, 5): 

a) Şedinţa se desfăşoară în condiţii legale dacă participă cel puţin 

majoritatea consilierilor locali aleşi şi validaţi. În cazul în care nu se poate 

asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 

zile, la convocarea prefectului. 

b) Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este legal constituită, se va 

proceda la onouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi 

condiţii. 

c) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia 

convocare din cauza absenţei nemotivate a consilierilor locali, instanţa va 

declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit 

nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări. Absenţa consilierilor locali de la 

şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovadacă aceasta 

a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forţă majoră care au 

făcut imposibilă prezenţa acestora. Sesizarea instanţei se face de către prefect 

în maximum 3 zile dela data şedinţei, pe baza procesului-verbal al şedinţei, 

întocmit de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Hotărârea instanţei se 

pronunţa în maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea prefectului şi 

poate fi atacată cu recurs la instanţa competentă. În cazul încare locurile 

declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu 
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supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii, se 

organizează alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 

d) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă 

consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenţa de 

specialitate a secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care întocmeşte şi 

procesul-verbal al şedinţei. 

Validarea consilierilor în funcţie. Validarea alegerii consilierilor se 

face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, 

de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de validare a 

consilierilor locali se depune întermen de 3 zile de la data constatării 

rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii, şi se judecă înşedinţă publică, fără 

citarea părţilor, de urgenţă şi cu precădere, în termen de 10 zile de la data 

depunerii, prin hotărâre executorie. 

Suspendarea mandatului de consilier local. Mandatul de consilier 

local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat 

preventiv. Măsura arestării preventive secomunică de îndată de către instanţa 

de judecată prefectului, care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. 

Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute mai sus. Ordinul 

desuspendare se comunică de îndată consilierului local. În cazul în care 

consilierul local al căruimandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta 

are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii. 

Încetarea de drept a mandatului de consilier local sau judeţean 

(art.9 din Legea nr. 393/2004). Calitatea de consilier local sau de consilier 

judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. 

Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, 

înainte deexpirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

b) incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritorială, 

inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia; 

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 

consiliului; 

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 

luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 

pedeapsă privativă de libertate; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 

h) pierderea drepturilor electorale; 

h¹) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 

minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales (se aplică şi viceprimarului); 
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i) deces. 

Atribuţiile consiliului local. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, 

în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care 

sunt date prin lege încompetenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (art. 38, 

alin. 2): 

1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate alprimarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 

interes local: 

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi 

regulamentul deorganizare şi funcţionare a consiliului local; 

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi 

statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;  

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile 

şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinutela societăţi comerciale sau 

regii autonome, în condiţiile legii. 

2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 

comunei, oraşului sau municipiului: 

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, 

modul deutilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar;  

b) aprobă, lapropunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni 

de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile 

legii;  

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţii lelegii;  

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 

pentru lucrărilede investiţii de interes local, în condiţiile legii;  

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu 

a unităţii administrativ-teritoriale;  

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare 

europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru 

serviciile furnizate cetăţenilor. 

3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, oraşului sau municipiului: 
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a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 

precum şi a serviciilor publice deinteres local, în condiţiile legii;  

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în 

condiţiile legii;  

c)  avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare 

a teritoriului şi urbanismale localităţilor;  

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe 

şi de obiective de interes public local. 

4.  atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni: 

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 1. 

educaţia; 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 

aflate în nevoie socială; 3. sănătatea; 4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. 

ordinea publică; 8. situaţiile de urgenţă; 9. protecţia şi refacerea mediului 

înconjurător; 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice şi de arhitectura, aparcurilor, grădinilor publice şi 

rezervaţiilor naturale; 11. dezvoltarea urbană; 12. Evidenţa persoanelor; 13. 

podurile şi drumurile publice; 14. serviciile comunitare de utilitate publică: 

alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, 

iluminat public şi transport public local, după caz; 15. serviciile de urgenţă de 

tip salvamont, salvamar şi deprim ajutor; 16. activităţile de administraţie 

social-comunitară; 17. locuinţele sociale şicelelalte unităţi locative aflate în 

proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau înadministrarea sa; 18. 

punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe 

raza unităţii administrativ-teritoriale; 19. alte servicii publice stabilite prin 

lege; b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, 

personalului sanitar şi didactic; c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea 

cultelor religioase; d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, 

viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de 

utilitate publică de interes local; e) aprobă construirea locuinţelor sociale, 

criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în 

proprietatea sau în administrarea sa; f) poate solicita informări şi rapoarte 

specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice 

şi de utilitate publică de interes local. 

5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 

extern: 
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a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; b) hotărăşte, în condiţiile 

legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-

teritoriale din alte ţări; c) hotărăşte, în condiţii lelegii, cooperarea sau asocierea 

cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

6. Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu 

merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau 

municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se 

stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 

7. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-

teritoriale însocietăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt 

desemnate prin hotărâre a consiliului local, încondiţiile legii, respectându-se 

configuraţia politica de la ultimele alegeri locale. 

8. Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

Funcţionarea Consiliilor Locale. Comisiile de specialitate. După 

constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe 

principalele domenii de activitate. 

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar. Comisiile 

analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate. 

Activitatea acestora se desfăşoară în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii 

membrilor lor. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de 

specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local respectându-se configuraţia politica rezultată în urma 

alegerilor locale. 

Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa 

primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă 

determinata. Componenta comisiei speciale de analiza şi verificare, obiectivele 

şi perioadă de desfăşurare a activităţilor acesteiase stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin 

hotărâre. 

Preşedintele de şedinţă al Consiliului local. După declararea ca legal 

constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu 

votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de 

şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, careva conduce şedinţele consiliului 

şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Consilierul local ales în condiţiile de 
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mai sus poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din 

numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

Şedinţele consiliului local. Consiliul local îşi exercită mandatul de 4 

ani de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului 

nou-ales. Consiliul local seîntruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea 

primarului. De asemenea, se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la 

cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor 

consiliului. 

Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea 

şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. 

Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali 

materialele înscrise pe ordinea de zi. În caz de forţă majoră şi de maximă 

urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau 

municipiului sau înalte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de 

îndată. În toate cazurile, convocarea seconsemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 

Primarul, sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului pot 

cere convocarea unei şedinţe extraordinare. Şedinţele ordinare se convoacă cu 

cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii acestora, iar cele extraordinare cu cel 

puţin 3 zile înainte de aceeaşi dată. Consilierii sunt invitaţi la şedinţă în scris, 

precizându-se ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei. 

Concomitent, ordinea de zi se aduce la cunoştinţa populaţiei, asigurându-se 

exercitarea dreptului persoanelor interesate de a participa la aceste şedinţe. 

Conform prevederilor art. 43(1) al Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, şedinţele consiliilor locale sunt publice, cu excepţia cazurilor în 

care consilierii decid, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, ca aceasta să se 

desfăşoare cu uşile închise. Ca atare, de regulă, la şedinţele consiliilor locale 

pot lua parte persoanele interesate. 

Potrivit art. 54 (1) al Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

la aceste şedinţe pot participa, fără drept de vot, prefectul, preşedintele 

consiliului judeţean, reprezentanţii acestora, parlamentari, miniştrii, precum şi 

alţi invitaţi. 

Cvorumul cerut de lege pentru desfăşurarea legală a şedinţei este 

întrunit dacă este prezentă majoritatea consilierilor. 

Actele consiliului local. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul 

local adoptă hotărâri. Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, 

de primar, viceprimar saude cetăţeni. Promovarea unui proiect de hotărâre 

poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta 
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este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a 

unităţii administrativ-teritoriale respective. Redactarea proiectelor se face 

decei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale 

şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma 

propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare 

publică prin grija secretarului, iar iniţiatorii asigură întocmirea listelor de 

susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretar. Listele de susţinători pot 

fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale respective. După depunerea documentaţiei şi 

verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 

proiectul de hotărâreva urma procedurile regulamentare de lucru ale 

consiliului local sau judeţean, după caz. 

În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul adoptă hotărâri (art. 46(1)), 

cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. 

Adoptarea hotărârilor se face prinvot deschis sau prin vot secret, după cum 

decide consiliul. 

Hotărârile cu caracter individual, cu privire la persoane, vor fi luate, 

întotdeauna, prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

Hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele şedinţei şi 

secontrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul unităţii administrativ-

teritoriale. 

Hotărârile cu caracter individual se comunică persoanelor interesate, 

iar cele cucaracter normativ devin obligatorii numai după aducerea lor la 

cunoştinţă publică, înunităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii 

aparţinând unei minorităţi naţionale au opondere de peste 20% din numărul 

locuitorilor, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţa publică şi în 

limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu 

caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă. 

Delegatul sătesc. Din dispoziţiile Legii nr.215/2001 şi ale Legii 

nr.393/2004, reiese călocuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în 

consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc. 

Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o 

adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, 

convocată şi organizată de primar şi desfăşurată în prezenţa primarului sau 

viceprimarului. La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii 

săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu, însă votul acestora are caracter 

consultativ. Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, 
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prevederile privind indemnizaţia şi decontarea cheltuielilor aplicabile 

consilierilor locali. 

Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui 

alt delegat sătesc, precum şi în caz de demisie, incompatibilitate; 

imposibilitatea exercitării mandatuluipe o perioadă mai mare de 6 luni 

consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; condamnare, prin 

hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă delibertate; 

punere sub interdicţie judecătorească; pierderea drepturilor electorale; deces. 

De asemenea, adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din 

funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. 

Modul de reglementare al instituţiei delegatului sătesc este criticabilă deoarece 

ea nu reuşeşte să acopere golul de reprezentare lăsat în consiliile locale 

comunale prin prezenţa înconsilii a unor reprezentanţi numai ai unor sate 

componente ale comunei. Sentimentul de frustrare al unor sate componente ale 

comunei faţă de alte sate, care sunt favorizate deprocesul decizional, duce la 

desprinderea satelor nedreptăţite şi formarea de noi comune, fenomen deosebit 

de nociv pentru capacitatea administrativă la nivel local, aşa cum am 

maiarătat. 

Această lipsă de reprezentare nu poate fi rezolvată prin instituţia 

delegatului sătesc cuvot consultativ, ci prin alegerea consilierilor prin vot 

uninominal, pe sate, şi acordareaacestora vot decizional proporţional în 

consiliul comunal. 

Dizolvarea consiliului local. Sancţiunea încălcării dispoziţiilor legale 

sau a blocajului instituţional în care consiliul local se poate afla la un moment 

dat este dizolvarea. Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum 

local (art.58 alin. 1). 

Dizolvarea de drept. Consiliul local se dizolvă de drept în trei cazuri: 

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni 

consecutive; 

b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio 

hotărâre; 

c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate 

plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi. 

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau 

orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu 

privire la cazurile prevăzute pentru dizolvarea de drept a consiliului local. 

Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea 

consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului. 

Dizolvarea consiliului local prin referendum. Consiliul local poate fi 

dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se 
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organizează ca urmare acererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 

25% din numărul cetăţenilor cu drept devot înscrişi pe listele electorale ale 

unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile pentru organizarea 

referendumului se suportă din bugetul local. 

Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o 

comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al 

prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al 

consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în acărei jurisdicţie se află 

unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de 

instituţia prefectului. 

Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 

jumătate plus unu dinnumărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea 

consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens 

cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate. 

 

5.4. Primarul şi viceprimarul 

 

Primarul este autoritatea executivă a colectivităţilor locale care 

îndeplineşte, înacelaşi timp, şi rolul de reprezentant al statului în unitatea 

administrativ-teritorială în care este ales. 

În fiecare comună, oraş şi municipiu se alege prin vot direct un primar, 

iar în municipiul Bucureşti un primar general. Se aleg primari şi în sectoarele 

municipiului Bucureşti, care se află în relaţii de subordonare faţă de primarul 

general al municipiului Bucureşti. Potrivit art. 61 (1) al Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, în activitatea sa, primarul este ajutat de unul sau 

doi viceprimarii care sunt aleşi, dintre consilieri, de consiliul local pentru un 

mandat de 4 ani, mandat care este egal cu cel alconsiliului local. 

Alegerea primarului are loc în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 

privind alegerile autorităţilor administraţiei publice locale. Pentru funcţia 

de primar, alegerile se desfăşoară în circumscripţiile electorale organizate 

pentru alegerea consiliilor locale şi sub conducerea aceloraşi instanţe 

electorale. 

Rolul primarului şi viceprimarului în administraţia locală. 

Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar 

municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile 

legii. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. Primarul asigură 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 
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Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 

consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 

ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, 

precum şi ahotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa, 

primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 

funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt 

încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Primarul conduce 

serviciile publice locale. Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială 

în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române 

ori străine, precum şi înjustiţie. 

Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al 

acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale. În practica administrativă se 

observă uneori o reţinere aprimarilor de a-şi delega atribuţiile. 

Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în 

funcţie, din rândul membrilor acestuia. Schimbarea din funcţie a 

viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul 

majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie. 

Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie 

lunară, ca unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de 

primar, respectiv de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru 

stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul 

salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în 

muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. Durata mandatului constituie 

vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 

Alegerea primarului se face în cadrul unui scrutin uninominal, în două 

tururi descrutin. 

Condiţiile de eligibilitate pentru funcţia de primar sunt circumscrise 

calităţii de cetăţean român, cu domiciliul pe teritoriul circumscripţiei 

electorale, vârsta de 23 ani. Sunt exceptaţide la dreptul de a candida în 

alegeri militarii activi, judecătorii şi procurorii, persoanele condamnate prin 

hotărâre judecătorească definitivă pentru abuzuri în funcţii politice, juridice 

sau administrative, pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, 

pentru alte infracţiuni intenţionate, în măsura în care nu au fost reabilitate, 

precum şi persoanele care au încheiat contracte cu administraţia locală 

pentru executarea de lucrări, prestări de servicii ori de furnizare. 
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Incompatibilităţile funcţiei de primar sunt similare cu cele ale funcţiei 

de consilier local, la care se adaugă: 

• orice funcţie de conducere din cadrul societăţilor comerciale, la care 

statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, ori din 

cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale sau regiilor autonome; 

• orice alte activităţi sau funcţii publice, cu excepţia funcţiilor didactice 

şi a funcţiilor din cadrul unor fundaţii ori organizaţii neguvernamentale. 

Validarea în funcţie a primarului ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 

a alegerilor locale, prin vot uninominal, se face potrivit prevederilor potrivit 

cărora se realizează validarea alegerii consilierilor, care se aplică în mod 

corespunzător. Legea mai precizează că rezultatul validării sau invalidării 

alegerii primarului se aduce la cunoştinţa prefectului şi se prezintă înşedinţa de 

constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de 

către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. 

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea 

prefectului, vastabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de 

maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii 

definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. Primarul 

depune în faţa consiliului local un jurământ, iar refuzul depunerii jurământului 

atrage demisia de drept. 

Atribuţiile primarului. Primarul îndeplineşte următoarele categorii 

principale deatribuţii: 

1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului: 

îndeplineşte funcţia den ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi 

asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a 

recensământului. Exercitarea acestor atribuţii de către primar se face nu în 

calitatea sa deautoritate locală autonomă, ci în calitate de reprezentant al 

statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales; în consecinţă, asupra 

acestor atribuţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative exercită prin 

intermediul Prefectului un control ierarhic, nu unul de tutelă administrativă. În 

aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin 

aparatul de specialitate. 

2. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local: 

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind 

starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 
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c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi 

de mediu aunităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului 

local. 

3. atribuţii referitoare la bugetul local: 

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; 

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de 

împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-

teritoriale; 

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare 

fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social 

principal, cat şi a sediului secundar. 

4. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor : 

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate 

prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a 

activităţilor dindomeniile prevăzute la art. 38 alin. (6) lit. a)-d); 

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, 

inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute 

la art. 38 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 

privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi 

încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 

condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum 

şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune 

aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor 

acestora;  

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin 

lege şi alte acte normative;  

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în 

domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetăţenilor. 

5. alte atribuţii stabilite prin lege. 
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Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul 

colaborează cuserviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

local se face pebaza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor 

aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. 

Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de 

management. 

Delegarea atribuţiilor primarului. Legea 215 din 2001 modificată în 

2006 prevede posibilitatea delegării unora dintre atribuţiile primarului, deci o 

delegare facultativă. Astfel art. 70 precizează că atribuţiile de ofiţer de stare 

civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de 

specialitate cu competente în acest domeniu, potrivit legii. 

Actele primarului. În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite 

dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai 

după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate 

persoanelor interesate, după caz. Dispoziţiile legii privind hotărârile de 

consiliu local referitoare la contra semnarea de către secretar, comunicarea 

actului şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative se aplică şi în 

cazul dispoziţiilor primarului. 

Încetarea de drept a mandatului de primar. Această problematică 

este reglementată în prezent în art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali şi de Legea 215/2001. 

Astfel, calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului, potrivit Legii 393/2004, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 

b) incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 

d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni 

consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 

pedeapsă privativă de libertate; 

f) punerea sub interdicţie judecătorească; 

g) pierderea drepturilor electorale; 

h) deces. 

În cazurile prevăzute la lit. e)-g), încetarea mandatului poate avea loc 

numai după rămânerea definitivă şi, după caz, irevocabilă a hotărârii 

judecătoreşti. 
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În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, 

prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. 

Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al 

oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a 

mandatului. 

Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în 

care nu sepoate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte 

cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. 

Mandatul primarului încetează de drept şi în următoarele situaţii 

prevăzute de Legea 215/2001: 

a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei 

boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii 

timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; 

b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 

de zile consecutiv. 

În aceste cazuri prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului 

primarului. Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de 

contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa de 

contencios administrativ este obligată se se pronunţe în termen de 30 de zile. 

În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei 

instanţe este definitivă şi irevocabilă. 

Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de 

Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de 

maximum 90 de zile de la expirarea termenului de 10 zile în care primarul 

putea ataca ordinul prefectului sau de la data pronunţării hotărârii instanţei, în 

condiţiile prezentate mai sus. 

Încetarea mandatului primarului prin referendum local. În 

conformitate cu art. 73 din lege, mandatul primarului încetează, de asemenea, 

înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, având ca 

obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile legii, conform procedurii 

prevăzute pentru consiliul local. 

Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează 

ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, 

oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor 

generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, 

potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită care prezentant al statului. 

Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel 

puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat 

în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau 

municipiului. 
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Suspendarea mandatului primarului şi a viceprimarului. Mandatul 

primarului, respectiv al viceprimarului se suspendă de drept numai în cazul în 

care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de 

îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, constată 

suspendarea mandatului. Ordinul de suspendare se comunică de îndată 

primarului. 

Suspendarea durează până la încetarea situaţiei arestării preventive. 

Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, 

în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în 

care a fost suspendat. Aceste prevederi se aplică şi viceprimarului. 

Vacanţa funcţiei de primar şi viceprimar. În caz de vacanţă a 

funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, 

atribuţiile vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre 

viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii 

consilierilor locali în funcţie (art. 82 alin.1). Consiliul local poate delega prin 

hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini 

temporar atribuţiile viceprimarului. 

În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât 

primarul, cât şi viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va 

îndeplini atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la 

încetarea suspendării (art.82 alin.3). Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât 

funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou 

viceprimar, care va exercita şi atribuţiile primarului până la alegerea unui nou 

primar. Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de 

Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de 

maximum 90 de zile de la vacantarea funcţiei de primar (art.82 alin.4). 

Regimul incompatibilităţilor funcţiei de primar este prevăzut de 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale şi completat de Legea 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei. 

Primăria. Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-

teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structura 

funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau 

municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile 

primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale (art. 91). 

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de 

specialitate al primarului se fac de primar, iar funcţionarii din cadrul 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcţie (art. 89). 
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Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi 

aprobate, un consilier personal. Primării oraşelor, municipiilor şi ai 

municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de 

posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din: a) 

maximum 3 persoane la oraşe şi municipii; b) maximum 5 persoane la 

municipii reşedinţa de judeţ. Personalul prevăzut mai sus este numit şi eliberat 

din funcţie de către primar şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract 

individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe 

durata mandatului primarului. Atribuţiile acestora se stabilesc prin dispoziţie a 

primarului. Primarul general al municipiului Bucureşti, asimilat demnitarului, 

poate înfiinţa în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul 

primarului general, compartiment distinct care cuprinde următoarele funcţii de 

execuţie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asistenţi de cabinet, 8 

consilieri personali, 2 secretari personali şi 2 curieri personali. 

Administratorul public. În conformitate cu Legea 286/2006 de 

modificare a Legii 215/2001 la nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate 

propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita 

numărului maxim de posturi aprobate. Numirea şi eliberarea din funcţie a 

administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi 

atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe 

bază de concurs. 

Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 

management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a 

aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Primarul 

poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de 

ordonator principal de credite. 

De asemenea, la nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean 

poate propune consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, 

în limita numărului maxim de posturi aprobate. Numirea şi eliberarea din 

funcţie a administratorului public se fac de preşedintele consiliului judeţean, 

pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul 

judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 

Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 

management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, 

atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de 

interes judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega către 

administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principalde 

credite. 

În fine, chiar şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot decide 

desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes 
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general care fac obiectul asocierii. Recrutarea, numirea şi eliberarea din 

funcţie a administratorului public al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

se fac pe baza unei proceduri specifice de către consiliile de administraţie ale 

acestora şi sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliilor 

judeţene respective. 

 

5.5. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale 

 

Fiecare comună, oraş şi subdiviziune administrativ-teritorială a 

municipiului are un secretar salarizat din bugetul local (Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, art. 83).Secretarul unităţii administrativ-teritoriale 

este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative, în mod excepţional, în funcţia de secretar al comunei poate fi 

numită şi o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale, atestate prin 

bacalaureat. Secretarul nu poate fi membru al unui partid sau al unei 

formaţiuni politice, sub sancţiunea eliberării din funcţie. Secretarul nu poate fi 

soţ, soţie sau rudă degradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul. 

Numirea secretarului se face de către prefect pe baza propunerii 

consiliului local, la iniţiativa primarului, pe bază de concurs sau de examen. 

Secretarul unităţii administrativ teritoriale nu poate fi membru al unui partid 

politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau 

rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele 

sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor 

de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-

teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici. 

Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi se supune regulilor 

cuprinse în statutul funcţionarului public. 

Eliberarea din funcţie a secretarului, precum şi sancţionarea 

disciplinară a acestuia, se fac de către prefect, numai la propunerea consiliului 

local, adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în 

funcţie, la iniţiativa primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe 

baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative. 

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile 

legii, următoarele atribuţii (art 120^9): 

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui 

consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean; 
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b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean; 

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre 

consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, 

precum şi între aceştia şi prefect; 

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului 

local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi 

a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; 

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile 

publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c), în condiţiile Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a 

consiliului judeţean, efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de 

zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale 

consiliului judeţean; 

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a 

consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, 

de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după 

caz. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate 

de către consiliul local sau de către primar. De asemenea, poate coordona şi 

alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei 

publice locale, stabilite de primar. 

 

5.6. Statutul aleşilor locali 

 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali are ca obiect 

stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a 

drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat. 

Reglementarea legală a statutului aleşilor locali este cuprinsă în Legea 

nr. 393/2004, care înlocuieşte astfel anumite prevederi ale Legii administraţiei 

publice locale. 

Aleşii locali. Noţiune. Alegere. Sub denumirea de „aleşi locali” 

înţelegem primarul, viceprimarul, preşedintele consiliului judeţean, 

vicepreşedinţii consiliului judeţean, consilierii locali şi consilierii judeţeni. 

Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. 

Consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi primarii se aleg prin 

vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de 

vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite 
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mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, iar viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 

judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; tot potrivit legii administraţiei locale este ales şi delegatul sătesc. 

Incompatibilităţile aleşilor locali sunt reglementate în prezent prin 

art.87-93 din Legea nr. 161/2003. 

Incompatibilităţile calităţii de primar/viceprimar, preşedinte/ 

vicepreşedinte al consiliului judeţean. Astfel, funcţia de primar şi 

viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte 

şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: a) funcţia de 

consilier local; b) funcţia de prefect sau subprefect; c) calitatea de funcţionar 

public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata 

acestuia; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 

manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau 

orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv 

băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la 

regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile 

naţionale, precum şi la instituţiile publice; e) funcţia de preşedinte sau de 

secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate 

comercială; f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în 

adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de 

reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de 

interes naţional; g) calitatea de comerciant persoană fizică; h) calitatea de 

membru al unui grup de interes economic; i) calitatea de deputat sau senator; j) 

funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie 

asimilată acestora; k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară 

sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în 

cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale. 

Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului 

Bucureşti nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier 

judeţean, însă ei pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al 

cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. 

Incompatibilităţile calităţii de consilier local/judeţean. Funcţia de 

consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: a) funcţia de 

primar sau viceprimar; b) funcţia de prefect sau subprefect; c) calitatea de 

funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 

propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului 

judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, 
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membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi 

societăţile comerciale de interes local înfiinţatesau aflate sub autoritatea 

consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi 

societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale 

înunitatea administrativ-teritorială respectivă; e) funcţia de preşedinte sau de 

secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate 

comercială de interes local orila o societate comercială de interes naţional care 

îşi are sediul sau care deţine filiale înunitatea administrativ-teritorială 

respectivă; f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care 

îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială 

respectivă; g) calitatea de deputat sau senator; h) funcţia de ministru, secretar 

de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. 

O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier 

local şi un mandatde consilier judeţean. 

Starea de incompatibilitate intervine: a) numai după validarea 

mandatului, dacă funcţia incompatibilă este deţinută la data alegerilor; b) după 

validarea celui de-al doilea mandat, în cazul alegerii în două calităţi de 

consilier (local şi judeţean); c) după numirea sau angajarea alesului local, 

ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local. 

Incompatibilităţi comune ale aleşilor locali. Calitatea de ales local 

este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate 

comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. 

Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale 

alesului local deţin această calitate. Prin acţionar semnificativse înţelege 

persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă 

cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul 

drepturilor de vot înadunarea generală. Incompatibilitatea cu calitatea de ales 

local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia 

devin acţionari. 

Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută: a) înainte de a fi numit 

sau ales sau b) încel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. 

În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu 

renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul legal, 

prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului 

de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile, la propunerea 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza 

secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 

Ordinul emis de prefect poate fi atacat la instanţa de contencios 

administrativ competentă. În cazul primarilor, prefectul va propune 

Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar în cazul 
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consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea 

mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 privind 

alegerile locale. 

Interdicţia consilierilor de a încheia contracte cu administraţia 

publică locală căreia îi aparţin. O altă incompatibilitate este exprimată 

printr-o obligaţie de abţinere. Astfel, consilierii locali şi consilierii judeţeni 

care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 

manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori 

alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la 

societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu 

capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte 

comerciale de prestăride servicii, de executare de lucrări, de furnizare de 

produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale 

din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în 

subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectivori cu 

societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene 

respective. 

Această interdicţie se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile 

respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. 

Încălcarea interdicţiei atrage încetarea de drept a mandatului de ales 

local la data încheierii contractelor. Constatarea încetării mandatului de 

consilier local sau consilier judeţean se face prin ordin al prefectului, la 

propunerea secretarului unităţii administrativ teritoriale. 

Constatarea nu mai are loc dacă, până la emiterea ordinului de către 

prefect, se face dovada că încălcarea interdicţiei a încetat. Ordinul de 

constatare emis de prefect poate fi atacat la instanţa de contencios 

administrativ competentă. 

Interdicţia de încheiere a contractelor se aplică şi persoanelor încadrate 

cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al 

consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor 

respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene 

respective. Încălcarea de către persoanele încadrate cu contract de muncă a 

interdicţiei atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă, constatată prin 

ordin sau dispoziţie a conducătorilor autorităţilor publice sau ai agenţilor 

economici. 

Actul de constatare nu se mai emite dacă până la acest moment se 

dovedeşte că încălcarea interdicţiei a încetat. 

Suspendarea mandatului de consilier şi a celui de primar/ 

viceprimar, preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean. În 

conformitate cu art .77 şi 119 din Legea nr. 215/2001, mandatul alesului local 
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se suspendă de drept numai în cazul în care acestaa fost arestat preventiv. 

Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către de instanţade 

judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. 

Suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei. Ordinul de 

suspendare se comunică de îndată alesului local în care consilierul local 

suspendat a fost găsit nevinovat acesta are dreptul la despăgubiri în condiţiile 

legii, iar în cazul primarului art. 77, alin 4 prevede că dacă primarul suspendat 

din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata 

drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat 

(prevederi valabile şi pentru preşedintele consiliului judeţean). 

Protecţia legală a aleşilor locali. Potrivit legii nr. 393/2004, în 

exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi 

de lege. Libertatea deopinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului 

local este garantată. Aleşii locali nu potfi traşi la răspundere juridică pentru 

opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, Înacelaşi timp, reţinerea, 

arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, 

precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor trebuie aduse la 

cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi 

prefectului, în termende cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus 

măsurile respective. 

Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră a fi în 

exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea 

penală. De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie 

şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit 

exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea 

mandatului său. 

O serie specială de prevederi are ca scop protejarea funcţiilor deţinute 

de autorităţile executive de la nivel local înainte de obţinerea mandatului şi 

posibilitatea de revenire aacestora pe vechile funcţii după încheierea 

mandatului. 

Astfel, pe timpul exercitării mandatului, contractul de muncă sau actul 

de numire încadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii 

autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat 

sau ale unităţilor administrativ-teritoriale a primarului, viceprimarului, 

preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean sesuspendă. Legea 

prevede însă că în aceste funcţii pot fi numite sau angajate alte persoane, 

numai pe durată determinată, iar funcţiile de conducere pot fi ocupate numai 

prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular. 

În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele 

care ocupă funcţiile de aleşi locali au loc reorganizări ale persoanei juridice, 
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acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă 

sau acte de numire au fost suspendatenoile locuri de muncă stabilite, 

corespunzător celor deţinute de acestea, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului 

de numire cadrele didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum şi 

cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă. 

La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, de preşedinte sau 

vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea 

în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire; la stabilirea 

clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în 

funcţiile de demnitate publică alese. 

În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii 

în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa 

instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru 

judiciar. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor astfel 

reîncadrate nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea 

nu pot fi eliberate din funcţie pentru motive ce nu le sunt imputabile. 

La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi 

vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de 

calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi 

indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii. 

Grupurile de consilieri. Conform art. 24 din Legea nr. 393/2004, 

consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele 

politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

Consilierii care nu îndeplinesc aceste condiţii pot constitui un grup prin 

asociere. Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al 

majorităţii membrilor grupului. De asemenea, consilierii independenţi pot 

constitui grupuri în aceleaşi condiţii ca şi cei aparţinând partidelor politice. 

Nu se pot însă forma grupuri în numele unor partide care nu au 

participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a 

intra în consiliu cu cel puţin un consilier. 

În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate 

în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

Drepturile aleşilor locali. 

a) Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor 

administrative, individual sau în grup. 

b) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de 

specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, în cuantum de 

până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului 
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judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz. 

Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă 

indemnizaţie de şedinţă. 

c) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut 

în exercitarea mandatului, în condiţiile legii. De acelaşi drept beneficiază şi 

delegatul sătesc. 

d) Primarii şi viceprimarii, precum şi preşedinţii şi vicepreşedinţii 

consiliilor judeţeneau dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. 

De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor 

legate de exercitarea mandatului. 

e) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi 

cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii. 

f) Consilierii şi delegatul sătesc, care participă la şedinţele de consiliu 

organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră 

învoiţi de drept, fără a le fiafectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin 

potrivit legii, de la locul de muncă. 

g) Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 

judeţene beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără 

plată, precum şi deconcedii plătite în cazul unor evenimente familiale 

deosebite, potrivit legii. 

h) pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în 

cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii şi preşedinţii consiliilor 

judeţene au obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul local sau judeţean, 

după caz, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de 

urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după 

terminarea concediului. Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale 

deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarilor şi 

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, se aprobă de către primar, respectiv de 

către preşedinte. 

i) Durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar, de 

preşedinte şi de vicepreşedinte al consiliului judeţean constituie vechime în 

muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor 

drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea 

pensiei. 

j) Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau 

mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care 

domiciliază în localitatea în carese desfăşoară şedinţa consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea 

transportului. 
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k) Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul 

mandatului, conform hotărârii consiliului local sau judeţean. 

l) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes 

public nu poatefi îngrădit. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 

instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt 

obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor 

ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 

m) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali. În virtutea 

mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative 

legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile 

administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local. 

Obligaţiile aleşilor locali. Obligaţiile aleşilor locali sunt reglementate 

de o manieră criticabilă, fiind plasate atât în secţiunea referitoare la "drepturi" 

cât şi în secţiunea referitoarela „obligaţii” a Legii nr.393/2004. 

a) Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au 

îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor 

autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le 

reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şide colectivitatea care i-a 

ales. 

b) Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte 

Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, 

să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul 

lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

c) Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care 

interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care 

interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite 

participarea la vot a consilierului. 

d) Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 

e) Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; 

este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase 

materiale sau alte avantaje. 

f) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate 

faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. 

g) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să 

organizeze periodic, celpuţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să 

acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele 

ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

h) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un 

raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului 
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comunei sau oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului sau al 

municipiului Bucureşti. 

i) Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul 

administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi 

perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate; 

j) Consilierii locali şi consilierii judeţeni, preşedinţii şi vicepreşedinţii 

consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de 

specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de 

funcţionare. 

k) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări 

întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri 

stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului. 

l) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să 

prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările 

efectuate. 

În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul 

maxim de depunerea raportului este de 30 de zile, iar în cazul consilierilor 

judeţeni este de 45 de zile de la data încheierii misiunii. Nerespectarea acestor 

prevederi, atrage suportarea cheltuielilor deplasării de către aleşii locali. 

m) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în 

exercitarea unei activităţi private. 

n) Primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să depună declaraţia de avere la 

prefect, întermen de 3 zile de la validare, în cazul primarului, respectiv de la 

alegere, în cazul viceprimarului. Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 

judeţene depun declaraţia de avere întermen de 10 zile de la alegere, la 

Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Răspunderea aleşilor locali. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, 

administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin. 

Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în 

exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din 

care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. 

În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul 

votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul 

acestuia. 

Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei locale, 

a Legii statutului aleşilor locali şi ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) 

avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea 

din sala de şedinţă; e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale 
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comisiei de specialitate; f) retragerea indemnizaţiei de şedinţa, pentru 1-2 

şedinţe. 

Primele patru sancţiuni se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar 

cele de ultimele două de către consiliu, prin hotărâre adoptată cu votul a cel 

puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Pe perioada aplicării 

sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în 

culpă şi îl invită să respecte regulamentul. Consilierii care nesocotesc 

avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, 

precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile 

regulamentului, vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în 

procesul-verbal de şedinţă. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este 

invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile 

care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. Dacă expresia 

întrebuinţată a fost retrasă oridacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte 

ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se 

abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl 

va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de 

la şedinţă. 

În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri 

deosebit degrave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a 

consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 

Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia despecialitate care are în obiectul 

de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de 

specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive, şi are drept consecinţă 

neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. 

În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu 

ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui. 

Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, 

preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Ei pot 

aplica sancţiunile prevăzute la lit. a)-d) Preşedintelui, vicepreşedinţilor 

consiliului judeţean şi viceprimarilor li se pot aplica două categorii de 

sancţiuni: 

a) în calitate de consilier, pentru abaterile săvârşite în această calitate 

cu prilejul participării la şedinţele consiliului, li se aplică sancţiunile prevăzute 

de art. 57 pentru consilieri. Aplicarea sancţiunilor nu are însă nici un efect 

asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu. 
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b) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului 

de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, li se 

pot aplica următoarele sancţiuni, prevăzute de art. 69 din Legea nr. 393/2004: 

a) mustrare; b) avertisment; c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 

1-3 luni; d) eliberarea din funcţie. 

Primele două sancţiuni se aplică prin hotărâre a consiliului, la 

propunerea motivată a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 

judeţean. În cazul preşedintelui consiliului judeţean, propunerea trebuie făcută 

de cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie şiva fi temeinic 

motivată (motivele care justifică propunerea vor fi aduse la cunoştinţa 

consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei). 

În cazul sancţiunilor prevăzute la lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu 

votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor 

prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d) poate fi 

făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul, preşedintele sau 

vicepreşedintele consiliului judeţean a încălcat Constituţia, celelalte legi ale 

ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau 

ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Împotriva 

sancţiunii prevăzute la lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei 

de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este 

obligatorie. 

Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, 

primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii 

consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul 

din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, 

răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru 

faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii 

(art.154). 

Contravenţii şi sancţiuni. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu 

amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) nepunerea în aplicare, 

cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar; b) nepunerea în 

aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului judeţean de către preşedintele 

consiliului judeţean; c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanţelor 

publice locale a proiectului bugetului unităţii administrativ teritoriale de către 

primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor; d) 

neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a 

rapoartelor prevăzute delege, din culpa lor; e) neluarea măsurilor necesare, 

stabilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, în 
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calitatea acestora de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-

teritoriale. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către 

prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan 

local. Aceste dispoziţii se completează în mod corespunzător cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare (art. 120^10). 

Registrul de interese. Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice 

interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu 

exemplar la secretarul unităţii administrativ teritoriale. Declaraţia privind 

interesele personale se depune: a) în termen de 15 zile de la data declarării 

consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor 

locali; b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul 

primarilor; c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. 

Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele 

personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au 

intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară. 

Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul legal 

atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaraţiei. 

Refuzul depunerii declaraţiei încetarea de drept a mandatului. Atât 

suspendarea sa cât şi încetarea mandatului seconstată prin hotărâre a 

consiliului local, respectiv judeţean. 

Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de 

către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese, iar al doilea 

exemplar se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-

un dosar special, denumit registrugeneral de interese. Registrul de interese are 

caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 554/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public. 

Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au 

posibilitatea sa anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar 

putea prezenta un beneficiusau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, 

soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică 

sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent denatura acestuia; c) 

o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 

administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac 

parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac 

parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale 

acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care facparte. 
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În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica: a) 

funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor 

publice, asociaţiilor şi fundaţiilor; b) veniturile obţinute din colaborarea cu 

orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective; c) 

participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din 

capitalul societăţii; d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă 

aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 

100.000.000 lei; e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt; f) bunurile 

imobile deţinute în proprietate sau în concesiune; g) funcţiile deţinute în cadrul 

societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie; 

h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie 

şi copii minori; i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ 

teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte; j) 

cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană 

fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul 

autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de 

aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii 

ori autorităţi; k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în 

cazul primarilor, viceprimarilor şi consilierilor locali, sau prin hotărâre a 

consiliului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al 

consilierilor judeţeni. 

Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi 

adoptarea dehotărâri dacă au un interes personal în problema supusă 

dezbaterii. În aceste situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe, la începutul 

dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea 

interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu 

în procesul-verbal al şedinţei 

 

5.7. Consiliul judeţean 

 

Conform art. 122 din Constituţie, consiliul judeţean reprezintă o 

autoritate a administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor 

comunale şi orăşeneşti, învederea realizării serviciilor publice de interes 

judeţean. 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 defineşte consiliul 

judeţean ca autoritate a administraţiei publice judeţene, consacrând în mod 

implicit, regula potrivit căreia judeţul este o colectivitate locală, intermediară 

între oraşe şi comune, pe de o parte, şi stat, pede altă parte. Această 

colectivitate locală dispune de propria sa administraţie, aleasă încondiţiile 

legii. Consiliile judeţene sunt compuse din consilieri, numărul acestora fiind 
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determinat de lege, în funcţie de numărul populaţiei: 31 în cazul judeţelor cu o 

populaţie depână la 350.000 locuitori, 33 în cel al judeţelor al căror număr de 

locuitori se situează între 350.000 şi 500.000 de locuitori, 35 în cel al căror 

număr de locuitori se situează între 500.000 şi 650.000 şi 37 în judeţele cu 

peste 650.000 locuitori. Alegerea consilierilor judeţeni are loc prin vot direct, 

în condiţiile Legii nr. 67/2004 privind alegerile autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată. 

Rolul şi componenţa consiliului judeţean. Consiliul judeţean este 

autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice deinteres judeţean. 

Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind 

alegerile locale nr. 67/2004. 

Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al 

prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, raportat de Institutul 

Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la 

data de 1 iulie a anului care precede alegerile, şieste între 31 şi 37. Constituirea 

consiliului şi validarea în funcţie a consilierilor judeţeni se face după aceleaşi 

reguli ca şi la consiliul local, prin urmare nu le mai reiterăm aici, cu menţiunea 

că pentru validarea mandatelor consilierilor judeţeni, instanţa competentă este 

tribunalul. 

Atribuţiile consiliului judeţean. Consiliul judeţean, ca autoritate 

deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 

interes judeţean: a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi 2 

vicepreşedinţi; b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii 

publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea 

regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; c) aprobă 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, 

statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; d) 

exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, încondiţiile 

legii; e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi 

încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 
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condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean. 

2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului: a) 

aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 

judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar; b) aprobă, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri devaloare în 

numele judeţului, în condiţiile legii; c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în 

condiţiile legii; d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 

economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la 

consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile 

administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile 

necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

e)stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale implicate,proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului 

judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor 

administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, 

în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti 

sau municipale implicate; f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

3. atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului: a) hotărăşte 

darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 

judeţean, în condiţiile legii; b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau 

închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în 

condiţiilelegii; c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes 

judeţean. 

4. atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine: a) 

asigură, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 1. educaţia; 2. 

serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială; 3. sănătatea; 4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. ordinea publică; 8. 

situaţiile de urgenţă; 9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător; 10. 

conservarea,restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor,gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 11. 

evidenţa persoanelor; 12. podurile şi drumurilepublice; 13. serviciile 

comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu 

gaz metan; 14. alte servicii publice stabilite prin lege; b) sprijină, în condiţiile 



 92 

legii, activitatea cultelor religioase; c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile 

date încompetenţa sa prin lege; d) acordă consultanţă în domenii specifice, în 

condiţiile legii,unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională: a) hotărăşte, în 

condiţiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri dinsocietatea civilă, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public judeţean; b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi 

administrativ-teritoriale din alte ţări; c) hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din 

străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune. 

6. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii 

administrativ teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes 

judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de 

cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului 

judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată 

după alegerile locale. 

7. alte atribuţii prevăzute de lege. 

Funcţionarea consiliului judeţean. Consiliul judeţean se întruneşte în 

şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului 

judeţean. Consiliul judeţean sepoate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de 

câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din 

numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată 

preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită 

adoptarea demăsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, 

precum şi pentru apărarea ordinii şiliniştii publice. 

Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul 

secretarului generalal judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare 

sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare. În caz de forţă majoră şi de 

maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea 

consiliului judeţean se face de îndată. În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, 

ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. În situaţia în care preşedintele 

consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în şedinţă 

ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele consiliului, desemnat în 

condiţiile art. 118 din Legea nr. 215/2001. În toate cazurile convocarea se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
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Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă 

locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere 

de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă 

publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. 

Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenta 

majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. Prezenţa consilierilor judeţeni la 

şedinţă este obligatorie. Cazurile în carese consideră că absenţa este 

determinată de motive temeinice se vor stabili prin regulamentulde organizare 

şi funcţionare a consiliului judeţean. În situaţia în care un consilier judeţean 

absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancţionat 

în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. 

Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de 

vicepreşedinte. În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi 

vicepreşedintele, şedinţa va fi condusă de celălalt vicepreşedinte sau de un 

consilier judeţean, ales cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi. 

Actele consiliului judeţean. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, 

consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în 

afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului cere o altă majoritate. 

Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de 

cetăţeni. Redactarea proiectelor se facede către cei care le propun, cu sprijinul 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean. În ceea ce priveşte iniţiativa 

cetăţenească, sunt aplicabile aceleaşi prevederi de la consiliul local. 

Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de 

vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se 

contrasemnează de secretarul judeţului. 

Dispoziţiile privind actele şi funcţionarea consiliilor locale art. 43-47, 

49-54 şi ale art. 56 se aplică în mod corespunzător. 

Executivul consiliului judeţean: preşedintele şi vicepreşedinţii. 

Consiliul judeţean alege dintre membrii săi un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. 

Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor 

judeţeni în funcţie. 

Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului 

judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, la 

propunerea a cel puţin o treime dinnumărul acestora. Eliberarea din funcţie a 

preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în 

ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean. 
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Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului 

judeţean primesc o indemnizaţie lunară, ca unica formă de remunerare a 

activităţii corespunzătoare funcţiilor de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte 

al consiliului judeţean, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea 

drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. 

Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean nu beneficiază de sporul de 

vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. Durata mandatului 

constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 

Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu 

celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, 

precum şi în justiţie. El răspunde în faţa consiliului judeţean de buna 

funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat 

preşedintelui acestuia. Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean se bucură destabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 

La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune 

consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita 

numărului maxim de posturi aprobate. 

Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de 

preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii 

specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de 

concurs. 

Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 

management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, 

atribuţii de coordonare a aparatului despecialitate sau a serviciilor publice de 

interes judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul 

public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. 

Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. 

Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, 

prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor 

persoane, în condiţiile legii. 

Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor 

Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 

a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, 

precum şi a altor acte normative. 

Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean. Preşedintele consiliului 

judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de 

atribuţii: 
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1. atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; a) întocmeşte şi supune 

spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a 

acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

de interes judeţean; b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 

muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean. 

2. atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; a) conduce şedinţele 

consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii aacestora; b) prezintă consiliului judeţean, anual 

sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a 

hotărârilor consiliului judeţean; c) propune consiliului judeţean numirea, 

sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 

raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean. 

3. atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; a) exercită funcţia de 

ordonator principal de credite; b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului 

judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; c) urmăreşte modul de 

realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea 

măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; d) iniţiază, cu 

aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi 

emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului. 

4. atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice 

locale şi serviciile publice; a) îndrumă metodologic, prin aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate 

tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; b) poate acordă, fără plată, prin 

aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, 

juridică şi de orice alta natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresă a acestora. 

5. atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; a) 

coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes 

judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de 

utilitate publică de interes judeţean; b) ia măsuri pentru organizarea executării 

şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 104 alin. 



 96 

(5)lit. a)-d); c) ia măsuri pentru evidenţa, statistică, inspecţia şi controlul 

efectuării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean, 

prevăzute la art. 104 alin. (5) lit. a)-d)precum şi a bunurilor din patrimoniul 

public şi privat al judeţului; d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în 

competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean; e)coordonează 

şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 

de interes judeţean înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; f) 

coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 

infrastructurii judeţene. 

6. alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin 

dispoziţie, atribuţiile prevăzute la pct. 5, respectiv atribuţiile privind serviciile 

publice de interes judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în 

limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, 

compartiment distinct format din maximum 5 persoane. Personalul din cadrul 

cabinetului preşedintelui este numit şi eliberat din funcţie de preşedintele 

consiliului judeţean. Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului 

judeţean îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe 

durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului 

preşedintelui consiliului judeţean. Atribuţiile personalului din cadrul acestui 

compartiment se stabilesc prin dispoziţiea preşedintelui consiliului judeţean. 

(art. 116^1). 

Actele preşedintelui consiliului judeţean. În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute delege, preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter 

individual, ele fiindsupuse controlului judecătoresc, fie în baza Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, fie în baza normelor dreptului 

comun. 

Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa 

publică sau după ceau fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

Prevederile art. 49 şi ale art. 50 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

În cazul suspendării preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi exercitate 

de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean prin votul secret 

al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. În celelalte cazuri de absenţă a 

preşedintelui atribuţiile sale vor fiexercitate, în numele acestuia, de unul dintre 

vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin dispoziţie (art. 118) 

Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează 

calitatea de consilier judeţean. Prevederile art. 72 (referitor la durata 

mandatului şi încetarea de drept a mandatului primarului) şi 77 (referitor la 

suspendarea mandatului primarului) se aplică în mod corespunzător şi 

preşedintelui consiliului judeţean. 
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Dizolvarea de drept a consiliului judeţean şi încetarea mandatului 

de consilier judeţean. Consiliul judeţean se dizolvă de drept în condiţiile în 

care se dizolvă de drept consiliul local, sau prin referendum judeţean. 

a) Dizolvarea de drept. Secretarul judeţului sau orice altă persoană 

interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile 

de dizolvare. Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la 

dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se 

comunică prefectului. 

b) Dizolvarea prin referendum judeţean. Consiliul judeţean poate fi 

dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legii. Referendumul 

se organizează ca urmare acererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 

20% din numărul cetăţenilor cu drept devot, înscrişi pe listele electorale ale 

unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile pentru organizarea 

referendumului se suportă din bugetul judeţean. 

Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie 

compus din prefect, un reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin 

hotărâre a consiliului judeţean şiun judecător de la tribunal. Secretariatul 

comisiei este asigurat de instituţia prefectului. 

Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 

jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea 

consiliului judeţean încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest 

sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total alvoturilor valabil 

exprimate. 

Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se 

face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen 

de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii 

judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după 

caz, de la validarea rezultatului referendumului. Până la constituirea noului 

consiliu judeţean, problemele curente ale administraţiei judeţului vor fi 

rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei împuterniciri speciale date de 

Guvern, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor. Mandatul de consilier 

judeţean se suspendă încondiţiile art. 59. 

 

5.8. Secretarul general al judeţului 

 

Secretarul general al judeţului este funcţionar public de conducere, 

intrând astfel, sub incidenţa Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul general se 

bucură de stabilitate în funcţie. El nu poate fi membru al unui partid sau al 

unei formaţiuni politice, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 
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Conform art. 120 (2) al Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, numirea secretarului general al judeţului se face de către Ministerul 

Administraţiei Publice, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

potrivit legii. 

Secretarul general îndeplineşte aceleaşi atribuţii ca şi secretarul 

primăriei, dar în raport cu consiliul judeţean şi preşedintele acestuia. 

Aşa cum a reieşit, dispoziţiile privitoare la consiliile locale şi la primar, 

cu excepţia celor referitoare la atribuţii, se aplică şi consiliilor judeţene şi 

preşedintelui acestuia, iar secretarului consiliului judeţean îi sunt aplicabile 

prevederile cu privire la secretarul comunei şi al oraşului. Unele atribuţii revin 

atât consiliilor judeţene, cât şi consiliilor locale. 

 

5.9. Prefectul 

 

Cadrul legal. Prefectura este instituţie publică cu personalitate 

juridică, menită să îndeplinească atribuţiile şi prerogativele conferite 

prefectului prin Constituţia României, Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului sau prin alte 

acte normative. Prefectura urmăreşte modul de realizare în judeţ as trategiei şi 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi propune adoptarea de 

măsuri corespunzătoare. 

Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale prefecturii se 

realizează numai de către prefect sau de o altă persoană desemnată prin ordin. 

Prefectura are un aparat tehnic de specialitate propriu, care este condus de 

prefect. Prefectura nu poate fi concepută ca ceva separat de prefect. Ceea ce a 

determinat formarea, pe lângă prefect şi sub directa lui conducere, a unui 

colectiv de funcţionari, a fost onevoie de ordin practic: aceea de a-i facilita 

îndeplinirea atribuţiilor. Procedându-se astfel nu s-a urmărit crearea unei 

instituţii noi, distinctă de cea consacrată de Constituţie, ci doar să se prevadă o 

armătură organizatorică chemată să asigure buna desfăşurare a activităţii 

prefectului. 

Acest aparat are sarcina de a asigura îndeplinirea atribuţiilor prefectului 

având ca obiect controlul actelor autorităţilor publice locale, precum şi 

coordonarea serviciilor publice desconcentrate ale administraţiei publice 

centrale. 

Prefectura este o instituţie publică, iar prefectul organ al acesteia, 

prin care semanifestă autoritatea publică. 

Prefecturile sunt instituţii publice, conduse de prefecţi. Organizarea şi 

rolul prefecturilor se dezvoltă pornind de la un personaj central, situat la 

confluenţa acţiunii politice cu cea administrativă - prefectul. 
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Acesta conduce serviciile prefecturii, alcătuite din funcţionari de 

carieră, ce acţionează pentru organizarea executării şi executarea în concret a 

legii în realizarea competenţelor prefectului, competenţe date pentru 

îndeplinirea unor sarcini ale sistemului administraţiei publice. Prefectura 

reprezintă o componentă a administraţiei statale, deconcentrată în 

circumscripţia administrativ-teritorială a statului cu gradul cel mai mare de 

extensie - judeţul. 

1. Instituţia prefectului în Constituţie. 

Instituţia prefectului este tratatã în noua Constituţie (revizuită) astfel: 

- Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul 

Bucureşti; 

- Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale; 

- Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică. 

2. Instituţia prefectului în Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001. În mod similar tratării constituţionale, Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 a inclus în structura sa un capitol distinct referitor la 

instituţia prefectului, asimilată autorităţilor administraţiei publice locale. 

3. Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările 

ulterioare Conform Legii nr. 340/2004, art.1-5, Prefectul este reprezentantul 

Guvernului pe plan local. Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi 

în municipiul Bucureşti, la propunerea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Lista 

serviciilor publice deconcentrate se aprobă prindecizie a primului-ministru şi 

se actualizează la propunerea ministrului administraţiei şi internelor." 

Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: 

a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii; 

b) transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public; 

c) eficienţei; 

d) responsabilităţii; 

e) profesionalizării; 

f) orientării către cetăţean 

Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită 

în exclusivitate de către prefect. Exercitarea drepturilor şi asumarea 

obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de 

către o persoană anume desemnată prin ordinal acestuia. 
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Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit 

legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecţi. Prefectul municipiului Bucureşti 

este ajutat de 3 subprefecţi. 

Subprefecţii îndeplinesc, în numele prefectului, atribuţii în domeniul 

conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a 

instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date 

de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau de către prefect. 

Competenţe. Constituţia României din anul 1991 se referă la prefect 

fără să prevadăo instituţie cu denumirea de prefectură. Potrivit acestei 

Constituţii (art.123), prefectul este un organ unipersonal, competent să emită, 

în exercitarea prerogativelor sale şi în condiţiile prevăzute de lege, pe calea 

unor manifestări de voinţă unilaterale, acte juridice obligatorii. 

Deşi organ unipersonal, aşa cum se întâmplă în cazul celor mai multe 

organe de acest fel, în practică, şi prefectul, pentru a-şi îndeplini atribuţiile, 

este încadrat într-o structură organizatorică, formată în cea mai mare parte 

din funcţionari publici, dotată cu mijloace materiale şi financiare, a cărei 

sarcină este să desfăşoare o activitate de pregătire a măsurilor luate de el sau să 

contribuie la punerea lor în executare, fără ca aceşti funcţionari să fie investiţi 

cu competenţa de a emite ei înşişi, pe cale unilaterală, acte obligatorii, în 

numele organului pe lângă care funcţionează. 

Această structură organizatorică, formată dintr-un număr de servicii 

funcţionale, având în frunte pe prefect, căreia îi revine sarcina de a sta la 

dispoziţia prefectului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care nu revin 

conform Constituţiei şi legii organice, formează instituţia prefecturii. 

Tutela administrativă. Având în vedere rolul important de 

supraveghetor al respectării legii în activitatea autorităţilor locale, putem 

reliefa relaţiile de control în care se află prefectul cu consiliile locale, primarii 

şi consiliul judeţean. Este vorba de un control prin delegare de autoritate şi nu 

de unul izvorât din relaţii de subordonare ierarhică. 

În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea legalităţii actelor 

administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului, 

prefectul, cu cel puţin 10 zile înaintea introducerii acţiunii în contenciosul 

administrativ, va solicita autorităţilor care au emis actul, cu motivarea 

necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după 

caz, a revocării acestuia. 

Acţiunea introdusă de către prefect pentru anularea unui act 

administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale socotit nelegal este 

scutită de taxa de timbru şi se judecă în regim de urgenţă. Termenele de 

judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. Părţile sunt legal citate, dacă citaţia le-a 

fost comunicată cel puţin cu o zi înaintea judecării. Hotărârile prin care se 
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soluţionează fondul cauzei se pronunţă în ziua în care au luat sfârşit 

dezbaterile. În situaţii deosebite pronunţarea poate fi amânată cel mult două 

zile. 

Dispoziţiile Legii nr. 340/2004 referitoare la procedura de verificare a 

legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale 

ori judeţene se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii 

contenciosului administrativ. Se poate afirma de existenţa unei duble 

dimensiuni, politice şi tehnice a prefectului. 

Pe de o parte, acesta este reprezentantul “puterii”, iar pe de altă 

parte, este depozitarul autorităţii statului în judeţ. Prefectul este 

subordonat politic Guvernului care 1-a desemnat. El este însărcinat cu punerea 

în aplicare a orientărilor politice ale Guvernului în funcţie, având şi o misiune 

generală de informare a Puterii Executive asupra stării judeţului în care 

acţionează. Dincolo de rolul său politic şi protocolar, prefectul exercită 

importante atribuţii administrative: reprezentarea statului, menţinerea 

ordinii publice, controlul activităţii autorităţilor locale. De asemenea, 

prefectul este singurul competent a se exprima în numele statului în faţa 

consiliului judeţean. 

În temeiul Constituţiei, prefectul apare în raporturile lui cu celelalte 

autorităţi ale administraţiei publice şi cu administraţii, în trei ipostaze diferite: 

• reprezentantul Guvernului pe plan local; 

Fiind strict dependent de Guvern - care îl poate revoca oricând - al 

cărui program de acţiune este chemat să-l aplice pe plan local, prefectul este 

recrutat pe baza fidelităţii lui faţă de partidul (coaliţia) de guvernare, de unde 

rezultă că acesta este un funcţionar politic, şi nu de carieră, aşa cum a fost în 

perioada interbelică. 

• conducătorul serviciilor publice ale ministerelor şi celorlalte 

organe centrale deconcentrate în unităţile administrativ - teritoriale; 

Astfel, numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice 

desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale de specialitate, se fac cu avizul consultativ al prefectului, în 

situaţii binemotivate, prefectul îşi poate retrage avizul acordat, propunând 

eliberarea din funcţie a conducătorilor acestora. 

• autoritate de tutelă administrativă, chemat să vegheze la 

respectarea legii de către autorităţile publice locale. 

Ca urmare a exercitării controlului asupra legalităţii actelor a doptate 

sau emise de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene, precum şi 

de preşedintele consiliului judeţean, prefectul poate ataca în faţa instanţei de 

contencios administrativ aceste acte, în termen de 30 de zile de la comunicare, 

dacă le consideră ilegale. Conform prevederilor art. 137 din Legea 
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administraţiei publice locale nr. 215/2001, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi 

revin, prefectul emite ordine, cu caracter normativ sau individual. 

Ordinul prefectului care conţine dispoziţii normative devine executoriu 

nu mai după ce a fost adus la cunoştinţa publică sau de la data comunicării, în 

celelalte cazuri. De asemenea, ordinele cu caracter normativ se comunică, de 

îndată, Ministerului Administraţiei Publice care, poate propune Guvernului, în 

exercitarea controlului ierarhic al acestuia, anularea ordinelor emise, dacă le 

consideră ilegale sau inoportune. 

În lipsa prefectului, subprefectul îndeplineşte atribuţiile ce revin 

acestuia. Ca atribuţii proprii, subprefectul urmăreşte activitatea privind 

realizarea programului şi a strategiilor guvernamentale şi teritoriale, asigură 

organizarea şi funcţionarea comisiei consultative de dialog social între 

administraţia publică, sindicate şi patronat, îndeplineşte şi alte atribuţii 

prevăzute de lege, ori însărcinări date de către Guvern. 

Atribuţii. În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, 

aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor 

Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; 

b) acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul 

Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune 

măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi 

atribuţiile ce îi revin, potrivit legii; 

c) acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea 

unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, 

acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 

d) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, 

priorităţile de dezvoltare teritorială; 

e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 

consiliului local sau ale primarului; 

f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la 

îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru 

situaţii de urgenţă; 

g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea 

acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu 

cu această destinaţie; 

h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special 

alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, 

în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; 
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i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi 

apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; 

j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană; 

k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern 

şi a politicilor de integrare europeană; 

l) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii 

similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 

m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile 

dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice 

deconcentrate în unităţile administrativ teritoriale în care aceştia au o pondere 

de peste 20%. 

n) prefectul poate verifică măsurile întreprinse de primar sau de 

preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în 

unitatea administrativ teritorială şi poate sesiza organele competente în 

vederea stabilirii măsurilor necesare, încondiţiile legii. 

o) conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului 

au obligaţia să transmită prefectului proiectul de buget. După avizarea 

acestuia, prefectul înaintează proiectul de buget conducătorului instituţiei 

ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

De asemenea, situaţiile financiare privind execuţia bugetară, întocmite 

de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit 

prefectului pentru avizare. După avizare, prefectul înaintează situaţiile 

financiare conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public 

deconcentrat. 

În ambele cazuri, avizul prefectului are caracter consultativ. 

p) Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre 

atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor 

publice deconcentrate din subordine. Atribuţiile care pot fi delegate se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului (această hotărâre nu a fost încăadoptată). 

De asemenea, prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale. La rândul lor, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei 

publice centrale sunt obligate să comunice deîndată prefecţilor actele cu 

caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice 

deconcentrate. 
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r) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al 

unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu şi un reprezentant al 

instituţiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public, 

desemnat prin ordin al prefectului, în condiţiile legii. 

s) Prefectul poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte 

organe alea dministraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice 

deconcentrate din subordinea acestora. 

ş) Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului 

judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 

sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. 

La fel, în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate 

solicita convocarea de îndată aconsiliului local, a consiliului judeţean sau a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

În situaţii de urgenţă sau de criză autorităţile militare şi organele locale 

aleMinisterului Administraţiei şi Internelor au obligaţia să informeze şi să 

sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori 

afectează siguranţa populaţiei, abunurilor, a valorilor şi a mediului 

înconjurător. 

t) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte 

acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern. Pentru îndeplinirea 

atribuţiilor care îi revin prefectul poate solicita instituţiilor publice şi 

autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar 

acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit. 

Actele prefectului. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul 

emite ordine cu caracter individual sau normativ; ordinele prin care se 

stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după 

consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Ordinul prefectului, care conţine dispoziţii normative, devine 

executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţa publică prin publicare, iar 

ordinul cu caracter individual de la data comunicării către persoanele 

interesate. Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor 

la cunoştinţă şi sunt executorii. 
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Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, care poate propune Guvernului anularea ordinelor 

emise de prefect, dacă le consideră nelegale sau netemeinice. 

Prefecţii sunt obligaţi să comunice ordinele cu caracter tehnic 

conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

Ministerele şi celelalte organeale administraţiei publice centrale pot propune 

Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră 

nelegale. 

Cancelaria prefectului. În cadrul instituţiei prefectului se organizează 

şi funcţionează cancelaria prefectului, compartiment organizatoric distinct 

care cuprinde ca funcţii de execuţie de specialitate specifice directorul 

cancelariei, 2 consilieri, un consultant şi secretarul cancelariei. 

Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din 

funcţie de către prefect. Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în 

condiţiile legii, pe durata exercitării funcţiei publice de către înaltul funcţionar 

public. Activitatea cancelariei prefectului este coordonatăde director, care 

răspunde în faţa prefectului în acest sens. 

Colegiul prefectural. În fiecare judeţ funcţionează un colegiu 

prefectural compus din prefect, subprefecţi şi conducătorii serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul 

respectiv. 

La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror 

prezenţă este considerată necesară. 

Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe 

lună şi oricând se consideră că este necesar. 

Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii 

serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi 

implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale 

Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia şi vor fi 

reglementate prin hotărâre a Guvernului. 

Oficiile prefecturale. Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul 

numărului de posturi şi al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În 

municipiul Bucureşti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector. 

Observăm că actuala reglementare nu mai impune justificarea după 

criteriul teritorial a înfiinţării oficiilor prefecturale, adică cerinţa ca ele să fie 

organizate numai în localităţi aflatela distanţă mare de municipiul reşedinţă de 

judeţ sau de alte oficii prefecturale. 
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Ordinul prefectului de înfiinţare şi organizare a oficiilor prefecturale se 

emite numai cu avizul conform al Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Oficiile prefecturale fac parte integrantă din instituţia prefectului, fiind 

conduse de către un şef al oficiului prefectural, funcţie echivalentă cu funcţia 

de director executiv. 

Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu 

al şefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în condiţiile legii. 

 

5.10. Comisia judeţeană consultativă 

 

Potrivit art. 145 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează o comisie 

consultativă. 

Din Comisia judeţeană consultativă fac parte prefectul, preşedintele 

consiliului judeţean, subprefectul, vicepreşedinţii consiliului judeţean, 

secretarul general al prefecturii, secretarul general al judeţului, primarul 

municipiului reşedinţă de judeţ, primarii oraşelor şi comunelor din judeţ, şefii 

serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

centrale organizate la nivelul judeţului, şefii compartimentelor din aparatul 

propriu de specialitate al consiliului judeţean, conducătorii regiilor autonome 

de interes judeţean, ai sucursalelor regiilor autonome de interesnaţional şi ai 

societăţilor naţionale din judeţul respectiv, precum şi conducătorii altor 

structuri organizate în judeţ. 

Comisia se convoacă de către prefect şi preşedintele consiliului 

judeţean, o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar. Lucrările comisiei 

consultative sunt conduse prin rotaţie de prefect şi de preşedintele consiliului 

judeţean. Secretariatul comisiei este asigurat de 2 funcţionari din aparatul 

propriu al prefectului şi de 2 funcţionari din aparatul propriu al consiliului 

judeţean. 

Comisia dezbate şi îşi însuşeşte programul anual orientativ de 

dezvoltare economică şi socială al judeţului, pa baza Programului de 

guvernare acceptat de Parlament. 

Pentru dezbaterea şi elaborarea unor soluţii operative, precum şi pentru 

informarea reciprocă cu privire la principalele acţiuni ce urmează a se 

desfăşura pe teritoriul judeţului, se constituie în fiecare judeţ un comitet 

operativ-consultativ, format din prefect şi preşedintele consiliului judeţean, 

subprefect şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarul general al 

prefecturii, secretarul general al judeţului şi primarul municipiului reşedinţă de 

judeţ. 
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Comitetul se întruneşte săptămânal iar şedinţele acestuia sunt conduse 

prin rotaţie de prefect, preşedintele consiliului judeţean şi, respectiv, primarul 

general al municipiului Bucureşti. 
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CAPITOLUL 6. 

6. SERVICIILE PUBLICE 

 

6.1. Consideraţii generale 

 

Pentru satisfacerea cerinţelor (hrană, locuinţă, transport, cultură, 

sănătate), membrilor unei colectivităţi umane sunt înfiinţate anumite 

organisme sociale, care poartă denumirea de servicii publice. 

Termenul de serviciu public este utilizat atât în sens organizatoric, de 

organism social, cât şi în sens funcţional, de activitate desfăşurată de acest 

organism. 

Dată fiind complexitatea cerinţelor sociale, există şi o mare varietate de 

servicii publice. 

De aceea, se impune a se face distincţie între serviciu public şi 

serviciu de utilitate publică. 

Distincţia între cele două servicii constă în faptul că primul este 

înfăptuit de o organizaţie statală, iar cel de-al doilea de o organizaţie nestatală 

(asociaţie, fundaţie etc.). 

În cazul organizaţiilor mixte, de stat şi particulare, ne aflăm în prezenţa 

unui serviciu public, deoarece la acea organizaţie participă şi statul, fie ca 

autoritate publică, fie ca persoană juridică. 

Literatura de specialitate distinge, ca servicii publice, serviciul de 

legiferare, la care participă Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul), 

serviciul public judiciar, înfăptuit de instanţele judecătoreşti şi serviciile 

publice administrative. Serviciul public de legiferare are ca scop adoptarea de 

norme juridice obligatorii, care să reglementeze, în mod uniform, la nivelul 

întregii ţări, raporturile sociale; serviciul judiciar soluţionează, cu putere de 

adevăr legal, conflictele juridice şi sancţionează pe cei care încalcă legea; 

serviciile administrative asigură executarea legilor şi a hotărârilor 

judecătoreşti, ordinea publică, siguranţa naţională şi creează condiţiile de 

desfăşurare a activităţii în domenii privind sănătatea, instrucţia publică, 

cultură, transport etc..Serviciul public poate fi organizat fie la nivel naţional, 

pentru întreaga ţară (serviciul public al transportului aerian, feroviar), fie la 

nivel local (transportul în comun în cadrul unei localităţi). 

Pentru a fi în prezenţa unui serviciu public, sunt necesare următoarele 

condiţii: 

• înfiinţarea lor să se facă prin acte de autoritate. Astfel, ministerele se 

înfiinţează prin lege, organele de specialitate din subordinea Guvernului se 

înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iar cele din subordinea ministerelor prin 

ordin al ministrului; potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
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consiliile judeţene pot înfiinţa prin hotărâre, instituţii social-culturale şi 

sanitare de interes judeţean etc.; 

• activitatea lor se desfăşoară în realizarea autorităţii publice, 

personalul lor având, în principal, calitatea de funcţionar public; 

• sunt persoane juridice, având toate drepturile şi obligaţiile specifice 

ale acestora; 

• mijloacele lor materiale sunt asigurate fie prin subvenţii bugetare, fie 

din venituri proprii. 

De aceea, serviciul public poate fi definit ca fiind acea organizaţie de 

stat sau acolectivităţii locale, înfiinţată de autorităţile competente, cu scopul 

de a asigura satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii, în regim de 

drept administrativ sau civil, în procesul deexecutare a legii. 

Serviciile publice poartă denumiri diferite ca, de exemplu, secretariate, 

agenţii, institute, administraţii, secţii, oficii, spitale, şcoli, regii autonome, 

societăţi. 

Organizaţiile care prestează servicii publice pot fi grupate în trei categorii: 

• autorităţi ale administraţiei publice; 

• instituţii publice; 

• regii autonome de interes public. 

Această grupare se întemeiază pe o serie de deosebiri, şi anume: 

• activitatea autorităţilor administraţiei publice se caracterizează prin 

adoptarea sau emiterea de acte administrative, activitatea instituţiilor publice 

prin aceea că este mai mult o activitate intelectuală, iar cea a regiilor autonome 

este preponderent economică; 

• mijloacele financiare necesare desfăşurării activităţii autorităţilor 

administraţiei publice şi, în mai mică măsură a instituţiilor publice, se asigură 

de la bugetul statului, iar regiile autonome de interes public îşi asigură 

mijloacele băneşti, în mare parte, din veniturile obţinute din activitatea 

proprie; 

• autorităţilor administraţiei publice şi instituţiile publice îşi desfăşoară 

activitatea, de regulă, în mod gratuit, regiile autonome, de regulă, contra cost; 

• în activitatea autorităţilor administraţiei publice preponderentă este 

emiterea de acte administrative; în activitatea instituţiilor publice aceasta este 

mai redusă, iar în activitatea regiilor. 

Se mai poate spune că serviciile publice, înţelese în sens larg, sunt 

ansambluri de persoane şi bunuri create în vederea satisfacerii unei nevoi 

publice de către o colectivitate publică, supuse autorităţii şi controlului 

acesteia. Această definiţie, însuşită de majoritatea autorilor în materie, face să 

apară ideea de ansamblu de mijloace avute în vedere pentru satisfacerea unui 

scop. 
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Este vorba de mijloace de personal şi materiale, completate cu 

posibilitate autilizării, uneori, a procedurilor juridice excepţionale. 

Cheltuielile serviciilor sunt, în principiu, suportate de către 

colectivitatea care a instituit şi organizat serviciul. Ele pot fi acoperite total sau 

parţial din veniturile provenite din funcţionarea serviciului sau cu concursul 

particularilor şi sunt întotdeauna sub control şi subdependenţa colectivităţii 

care le-a creat. 

Crearea şi desfiinţarea serviciilor publice 

Până nu demult, crearea serviciilor publice a constituit monopol de stat 

în toate ţările, indiferent de orânduirea socială. Însă, pe măsura extinderii 

democraţiei sociale, inclusiv prin descentralizare, s-a înregistrat şi se 

înregistrează un transfer al acestui monopol de la nivel central la nivel local. 

În prezent, statul păstrează monopolul asupra unor servicii publice 

considerate de interes naţional pe care le înfiinţează şi le coordonează 

centralizat, cum sunt: poliţia, starea civilă, prevenirea şi stingerea incendiilor, 

etc. Este vorba, în special, de crearea acelor servicii care afectează libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor sau care presupun apariţia unor categorii de 

instituţii publice. 

Colectivităţile locale pot înfiinţa servicii publice prin intermediul 

organismului deliberativ al acestora, cu respectarea strictă a condiţiilor 

stabilite de legislativ: 

• obligaţia de a înfiinţa servicii publice de interes local numai în 

limitele legii, adică, o competenţă limitată la acele servicii publice care nu sunt 

statale. În România, prin Legea administraţiei publice locale, se precizează că 

la nivel local, autorităţile publice “organizează servicii publice de gospodărire 

comunală, transport local, reţele edilitare etc.”; 

• autorităţile administraţiei locale au dreptul de a desfăşura la nivel 

teritorial servicii publice cu caracter statal cu precizarea că răspunderea revine 

primarului în calitatea sa de reprezentant al statului; 

• înfiinţarea de servicii publice trebuie să urmeze procedura prevăzută 

de lege cu celetrei restricţii: stabilirea obiectivului de activitate, organizarea şi 

funcţionarea în baza unui regulament emis de administraţie, controlul modului 

în care îşi realizează prerogativele. 

În prezent, pentru evitarea îngrădirii liberei concurenţe, s-a generalizat 

o excepţie susţinută de jurisprudenţă cu privire la dreptul autorităţilor locale de 

a crea servicii publice industriale şi comerciale numai în trei cazuri: 

• atunci când serviciul public urmează să-şi desfăşoare activitatea pe 

domeniul public; 

• atunci când răspunde unei obligaţii legale pe care trebuie să o 

îndeplinească o persoană publică; 
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• dacă este complementară altui serviciu public. 

 

6.1. Serviciile publice ale administraţiei centrale din România 
 

Se ştie că administraţia publică reprezintă sistemul în care se 

desfăşoară activitatea de organizare a executării şi de execuţie concretă a legii. 

Această activitate se realizează de către autorităţile administrative centrale sau 

locale, putând avea caracter: 

• de dispoziţie – reglementări elaborate şi emise pe bază de lege şi în 

interesul execuţiei legii; 

• de prestaţie – servicii publice de interes general sau local. 

Având în vedere faptul că nevoile şi cerinţele societăţii în general sau 

ale fiecărui cetăţean în parte suferă modificări frecvente în timp şi spaţiu, 

administraţia publică trebuie să aibă un caracter dinamic să se adapteze la 

aceste realităţi, fapt pentru care îşi creează şi organizează structuri care să 

răspundă acestor cerinţe şi nevoi reclamate de societate. Aceste cerinţe şi 

nevoi pot fi: 

• generale – la nivelul întregii comunităţi organizate de către stat 

(apărare, ordine publică, educaţie, sănătate); 

• specifice – la nivelul colectivităţilor din judeţe, oraşe sau comune 

(alimentare cu apă, gaze, lumină, energie termică, salubrizare). 

Autorităţile administrative au menirea de a transpune în practică 

prevederile legii, executând-o sau organizând executarea acesteia. În acest 

scop, ele dispun de resurse (financiare, materiale, umane) şi de competenţe 

atribuite corespunzător sarcinilor ce revin fiecăreia. 

Instituţiile publice centrale prestatoare de servicii publice centrale 

sunt: 

• Preşedinţia României prin administraţia prezidenţială; 

• Guvernul prin aparatul de lucru al Guvernului; 

• Administraţia centrală de specialitate prin intermediul ministerelor, 

autorităţilor subordonate ministerelor şi autorităţilor autonome. Celelalte 

autorităţi centrale ale administraţiei publice se împart în două categorii: 

1. Autorităţi subordonate Guvernului (Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie, Oficiul 

Concurenţei, Garda Financiară, Oficiului de Statpentru Invenţii şi Mărci, 

Regia Naţională a Pădurilor, etc.) 

2. Autorităţile administrative autonome nu se subordonează 

Guvernului, ministerelor sau altor organe centrale. Ele se grupează în două 

categorii: 
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Nominalizate în dispoziţiile constituţionale (Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării, Serviciul Român de Informaţii, Curtea de Conturi, Avocatul 

Poporului, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Serviciile Publice de 

Radio şi Televiziune, etc.) 

Nenominalizate prin Constituţie, care se înfiinţează prin lege organică 

(Consiliul Naţional al Cinematografiei, Consiliul Naţional al Audiovizualului, 

Banca Naţională, etc.). 

 

6.2. Serviciile publice ale administraţiei publice locale din România 

 

Secţiunea a 2-a a Capitolului IV al Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, este intitulată: „Serviciile publice ale comunei, oraşului şi 

aparatul propriu de specialitate alautorităţilor administraţiei publice 

locale”, iar în cuprinsul articolelor din această secţiune, sunt utilizate 

sintagmele „servicii publice ale comunei sau oraşului”. Este vorba despre două 

categorii de servicii publice locale: 

• servicii publice organizate de autorităţile administraţiei publice 

locale; 

• servicii publice subordonate autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

Categorii de servicii publice locale 

Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa servicii publice în 

condiţiile Legii nr. 215/2001 în orice domeniu de activitate. Pentru 

funcţionarea normală a oricărei comunităţi, sunt necesare o serie de activităţi 

specifice de interes general, cum ar fi alimentarea cu apă, transportul de 

energie termică, distribuirea gazelor, canalizare, salubritate etc. Aceste 

activităţi care satisfac interese generale trebuie asigurate de către autorităţile 

publice locale în virtutea faptului că ele răspund faţă de cetăţenii care le-au 

desemnat pentru ale reprezenta interesele. 

Ca atare, serviciul public este mijlocul administraţiei prin care se 

prestează cetăţenilor servicii de interes general, în regim de putere 

politică. 

În România înfiinţarea serviciilor publice este atributul exclusiv al 

autorităţilor deliberative, respectiv al consiliilor locale, iar organizarea şi 

funcţionarea lor constituie atributul autorităţilor executive, adică al primarilor. 

Totuşi majoritatea serviciilor publice locale sunt constituite prin 

deconcentrarea serviciilor publice ale administraţiei centrale la nivel local – 

teritorial, aflate sub controlul prefectului (reprezentatntul puterii centrale). 

Astfel, nu este vorba de o descentralizare exclusivă reală a serviciilor publice, 

ci mai exact de o deconcentrare a majorităţii serviciilor publice. 
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În categoria serviciilor publice locale se includ: 

• servicii publice cu caracter statal (serviciul de pază, asigurat de 

corpul gardienilor publici; serviciul public de protecţie civilă, serviciul de 

autorizare a construcţiilor, serviciul de pază asigurat de corpul gardienilor 

publici). 

• serviciile comunitare înfiinţate la nivel local, dar şi judeţean 

(serviciile privind evidenţa populaţiei, serviciile privind evidenţa 

paşapoartelor, serviciile pentru situaţii de urgenţăşi serviciile comunitare 

pentru cadastru şi agricultură, poliţia comunitară care exercită atribuţii privind 

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, aproprietăţii 

private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii 

şiliniştii public). 

• servicii publice de gospodărie comunală (Apă şi canalizare; 

Producţia şi distribuţia energiei termice; Salubritate, Transport public local de 

călători; Drumuri şi spaţii verzi; Distribuţie energie electrică în localităţi; 

Distribuţie gaze naturale în localităţi). 

• alte servicii publice locale - care nu fac parte din categoria 

serviciilor de gospodărie comunală-(administrarea domeniului public); 

• servicii publice comerciale (organizarea şi funcţionarea pieţelor 

agroalimentare; serviciul de exploatare a parcajelor publice; licenţierea 

transportului privat decălători; expunerea firmelor şi reclamelor publicitare; 

organizarea şi funcţionarea cimitirelor;serviciul public de ecarisaj); 

• serviciul public pentru activităţi culturale. 

Principalele obiective şi priorităţi ale serviciilor publice locale din 

România 

Pentru a atinge cele două deziderate fundamentale ale serviciilor 

publice de interes economic general sunt: calitate la standarde europene şi 

accesibilitate din partea tuturor consumatorilor fără discriminări de nici o 

natură, inclusive prin preţ. Aceste obiective pot firealizate prin 

descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor 

locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei. 
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CAPITOLUL 7.  

7. FUNCŢIONARII PUBLICI 

 

7.1. Consideraţii generale 

 

Sediul materiei în ceea ce priveşte regimul juridic al funcţiei publice şi 

al funcţionarului public se găseşte în Legea 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată în 2004, modificată de Legea nr. 251 din 23 

iunie 2006 şi completată cu mai multe acte administrative normative: 

Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, Hotărârea Guvernului nr.1210/2003 privind 

organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 

privind dosarul profesional al funcţionarilor publici. 

Statutul reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre 

funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile 

administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice centrale şi locale, denumite raporturi de serviciu, 

dispoziţiile sale completându-se cu prevederile legislaţiei muncii,precum şi cu 

reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în 

măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice. 

Scopul Statutului îl constituie asigurarea, în conformitate cu 

dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, 

eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi 

instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. 

 

7.2. Funcţia publică 

 

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, 

stabilite întemeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de 

către administraţia publică centrală şi locală. 

Funcţia publică este un complex de atribuţii specifice, prestabilite 

legal, cu care sunt înzestrate serviciile publice, atribuţii exercitate în mod 

continuu de către persoane fizice legal investite, în vederea satisfacerii 

intereselor generale ale membrilor societăţii. 

Funcţiile publice se organizează în cadrul unui serviciu public în raport 

de sarcinile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru satisfacerea 

intereselor generale ale membrilor societăţii, la nivel naţional ori local. În 

acest sens, Al. Negoiţă afirma că “interesul general,pe care îl susţine sistemul 

administraţiei publice în raport cu societatea globală este formulatîn cadrul 
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sistemului politic, de către organele care au atribuţii în această privinţă şi în 

primul rând de organele care deţin puterea în stat”. 

Prin urmare, nu poate fi vorba de crearea unei funcţii publice pentru un 

funcţionar, ci pentru realizarea unui interes public. De aceea, funcţia publică 

preexistă funcţionarului public,recrutat ulterior prin concurs pe baza criteriilor 

obiective, ea reprezentând mobilul raportului juridic de serviciu în sensul art. 2 

din Legea nr. 188/1999. 

Este necesar să se facă diferenţa între titularii unei funcţii, care îşi 

desfăşoară activitatea într-un regim de drept public, statutar şi salariaţii 

obişnuiţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului administraţiei 

publice, în aparatul organelor de stat sau al colectivităţilor locale, desfăşurând 

chiar o activitate tehnico-administrativă, dar în regim de dreptul muncii, în 

baza unui contract individual de muncă, cum sunt cei la care se referă art. 5 

din Statut când delimitează categoriile de personal care nu sunt funcţionari 

publici. 

Factorul comun şi definitoriu pentru toate funcţiile publice este 

existenţa unui complex de atribuţii (drepturi şi obligaţii) prevăzute de lege, pe 

care unii îl denumesc situaţie juridică obiectivă. 

Aceste atribuţii reprezintă de altfel competenţa unei anumite instituţii 

din administraţia publică, într-un anumit domeniu al activităţii de organizare a 

executării şi de executare a legii şi a celorlalte acte normative. Atribuţiile 

stabilite prin lege sau potrivit legii dau competenţacelor care îndeplinesc 

funcţiile respective, ca în regim de drept administrativ să facă acte juridice, 

operaţiuni administrative sau materiale în mod legal. 

 

7.3. Funcţionarii publici 

 

Conform legii, Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile 

prezentei legi, într-o funcţie publică. Persoana căreia i-a încetat raportul de 

serviciu din motive neimputabileei îşi păstrează calitatea de funcţionar public, 

continuând să facă parte din corpul de rezervă al funcţionarilor publici. 

În doctrina juridică, noţiunea de funcţionar a fost definită în sens larg, 

adică orice persoană care lucrează în sectorul public, în cadrul administraţiei 

publice centrale şi locale şia altor servicii publice, chiar dacă sunt organizate 

de către organisme private (care desfăşoară o activitate de interes public), şi în 

sens restrâns, adică persoana care lucrează în sectorul bugetar în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice. Acesta din urmă este înţelesul noţiunii de 

funcţionar public care rezultă din prevederile Legii 188/1999. 

Ca regulă generală noile dispoziţii legale (Legea 188/1999) se aplică 

tuturor funcţionarilor publici, cu excepţia: 
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• personalului salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor 

publice care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, 

gospodărire, întreţinere reparaţii şi de deservire, precum şi altor categorii de 

personal care nu exercită prerogative de putere publică; 

 • personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la 

cabinetul demnitarului; 

• corpului magistraţilor; 

• cadrelor didactice; 

• persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică. 

Astfel, nu toţi funcţionarii administraţiei publice sunt funcţionari 

publici. Nu toate persoanele care lucrează în sectorul bugetar au calitatea de 

funcţionar public, ci numai acelea care sunt învestite cu o funcţie publică. 

Funcţionarii publici au acest statut în temeiul legii şi sunt supuşi unui regim 

juridic special de drept public. 

Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică 

exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele: 

• punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative; 

• elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări 

specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării 

acestora; 

• elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a 

studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea 

şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei autorităţii sau 

instituţiei publice; 

• consilierea, controlul şi auditul public intern; 

• gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare; 

• colectarea creanţelor bugetare; 

•reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile 

acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi 

străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea; 

• realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a 

administraţiei publice. 

Totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice 

din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor 

publici. 
Prin numirea în funcţia publică, funcţionarul este investit cu un statut 

legal în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile acestuia. Situaţia juridică 

a funcţionarului public este aşadar statutară. 
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Pot beneficia de statute speciale, conform art.5 alin. (1) din Legea 

nr. 188/1999,funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

următoarelor servicii publice: 

a) structurile de specialitate ale Parlamentului României; 

b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale; 

c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ; 

d) serviciile diplomatice şi consulare; 

e) autoritatea vamală; 

f) poliţia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

g) alte servicii publice stabilite prin lege - între care se pot include şi 

autorităţile administrative autonome, cum ar fi: Consiliul Concurenţei, 

Comisia Naţională a ValorilorMobiliare, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, Consiliul Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii ş.a. 

Funcţia de demnitate publică poate fi definită ca fiind acea funcţie 

publică care poate fi ocupată prin mandat obţinut direct, prin alegeri 

organizate, sau prin numire, în mod indirect, conform legii. 

Deci, demnitarii publici sunt acele persoane numite sau alese într-o 

funcţie de demnitate publică în urma alegerilor generale sau locale. E cazul 

Preşedintelui României, primului-ministru, miniştrilor, secretarilor şi 

subsecretarilor de stat, prefecţilor, preşedinţilor de consilii judeţene, primarii, 

etc. statutul demnitarilor publici este reglementat prin dispoziţii constituţionale 

(în cazul Preşedintelui României, primului-ministru, miniştrilor) sau prin legi 

speciale ( în cazul prefecţilor, preşedinţilor de consilii judeţene şi primarilor – 

Legea nr. 215/2001). 

 

7.4. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici 

 

Funcţii publice generale şi funcţii publice specifice. În conformitate 

cu prevederile art.7 Legii 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 

funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi 

responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi 

instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale, iar 

funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi 

responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi sau instituţii publice 

stabilite în vederea realizării competenţelor lor specifice, sau care necesită 

competenţe şi responsabilităţi specifice.Determinarea concretă a funcţiilor 

publice generale şi a celor specifice se realizează prin Anexa la Legea nr. 

188/1999, care cuprinde lista funcţiilor publice. 

Funcţiile publice generale sunt cele corespunzătoare categoriei 

înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi 
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funcţionarilor publici de execuţie, aşa cum sunt determinate în art. 11-13 din 

Statut. 

Punctul 1 din Notă precizează că „funcţii publice generale, altele decât cele 

prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici”. 

Funcţii publice specifice sunt următoarele: 

A) Funcţii publice de conducere: 

1. arhitect-şef; 

B) Funcţii publice de execuţie: 

1.inspector de concurenţă; 

2.inspector vamal; 

3.inspector de muncă; 

4.controlor delegat; 

5.expert în tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor; 

6.comisar. 

C) Alte funcţii specifice: 

1. manager public. 

Alte funcţii specifice decât cele prevăzute în anexa la Legea nr. 

188/1999 se potstabili prin următoarele două modalităţi alternative: 

- prin statute speciale; 

- de către autorităţile sau instituţiile publice, cu avizul (conform) al 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

După gradul de acces la funcţia publică, funcţiile publice se mai pot 

clasifica, înfuncţii ocupate de: 

1. funcţionari debutanţi 

2. funcţionari definitivi 

Pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat 

concursul pentru ocuparea unei funcţii publice şi nu îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice definitive.Pot fi numiţi 

funcţionari publici definitivi: 

• funcţionarii publici debutanţi, care au efectuat perioada de stagiu 

prevăzută delege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare; 

• persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi 

care au vechimea în specialitatea corespunzătoare funcţiei publice, de minim 

12 luni, 8 luni şi respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite; 

• persoanele care au promovat programe de formare şi perfecţionare în 

administraţia publică. 

ÎNALŢII FUNCŢIONARI PUBLICI. Prin Legea nr. 251/2006 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, legiuitorul are strâns aria funcţiilor publice aferente 
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categoriei înalţilor funcţionari publici. Potrivit art. 11, categoria înalţilor 

funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una din 

următoarele funcţii publice: 

a) secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al 

Guvernului; 

b) secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale; 

c) prefect; 

d) secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale; 

e) subprefect; 

f) inspector guvernamental. 

Comparativ cu reglementarea anterioară, legiuitorul a renunţat ca 

titularii funcţiilor publice de consilier de stat, secretar general al judeţului şi al 

municipiului Bucureşti, director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, să facă parte din 

categoria înalţilor funcţionari publici, iar funcţia publică de secretar general al 

prefecturii este transformată în funcţie publică de subprefect. 

Consecinţele juridice pe care le-a produs maniera de redactare a art. 11, 

modificat prin pct. 16 din Legea nr. 251/2006 evidenţiază realizarea unei 

ierarhizări a înalţilor funcţionari publici. O dată cu intrarea în vigoare a Legii 

nr. 161/2003, funcţiile de secretar general al Guvernului şi adjuncţii acestuia 

sunt înalţi funcţionari publici, iar prevederile Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

trebuie aplicate prin prisma principiului „specialia generalibus non 

derogant”. 

FUNCŢIONARII PUBLICI DE CONDUCERE. Categoria 

funcţionarilor publicide conducere cuprinde persoanele numite în una din 

următoarele funcţii publice, potrivit art. 12 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, modificat prin pct. 16 din Legea nr. 251/2006 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999: 

a) director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor 

administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice 

asimilate acestora; 

b) director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative 

autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice 

asimilate acestora; 

c) secretar al unităţii administrativ-teritoriale ; 
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d) director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul 

instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, precum şi în 

funcţiile publice specifice asimilate acestora; 

e) şef serviciu, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate 

acesteia; 

f) şef birou, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia. 

Legea că pentru autorităţile administrative autonome pot fi stabilite şi 

funcţii publice de şef serviciu şi şef birou, precum şi alte funcţii publice 

prevăzute de regulamentele specifice. 

FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE Conform art. 13 din 

Statutul funcţionarilor publici, modificat prin Legea nr. 251/2006, categoria 

funcţionarilor publici de execuţie este structurată astfel: 

a) funcţionari publici de execuţie din clasa I, care sunt numiţi în 

următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, 

expert, inspector, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora; 

b) funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a, care sunt numiţi în 

funcţia publică generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile 

publice specifice asimilate acesteia; 

c) funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a, care sunt numiţi în 

funcţia publică generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice 

asimilatea cesteia. 

Funcţionarul public de execuţie nu este implicat în actele de decizie 

care să angajeze autoritatea sau instituţia publică în care el funcţionează. 

CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN RAPORT 

DE NIVELUL STUDIILOR. În funcţie de criteriul nivelului studiilor 

absolvite, funcţiile publice se clasifică în funcţii publice din clasa I, funcţii 

publice din clasa a II-a şi funcţii publice din clasa a III-a. 

1.Funcţionarii publici de execuţie din clasa I (studii superioare de 

lungă durată) sunt persoanele numite în următoarele funcţii: expert, consilier, 

inspector, consilier juridic şiauditor. 

2.Funcţionarii publici de execuţie din clasa a II-a (studii superioare 

de scurtă durată) sunt persoanele numite în funcţia publică de referent de 

specialitate. Modificarea adusă Statutului funcţionarului public prin Legea nr. 

161/2003, în sensul generalizării cerinţei absolvirii de studii superioare pentru 

ocuparea unei funcţii publice de conducere (lato sensu incluzând aici şi 

funcţiile ocupate de înalţii funcţionari publici) marchează, apreciem, o evoluţie 

pozitivă faţă de reglementarea anterioară, în virtutea căreia o serie de funcţii 



 121 

publice de conducere (şef serviciu şi şef birou) puteau fi ocupate, prin excepţie 

şi pe perioadă determinată, de către persoane care erau absolvente exclusiv de 

studii medii. 

3. Funcţionarii publici de execuţie din clasa a III-a (studii medii) 

sunt persoanele numite în funcţia publică de referent. 

În contextul actual, faţă de regula ocupării unei funcţii publice de către 

persoane care au absolvit studii superioare (de lungă sau de scurtă durată), 

Legea nr. 188/1999 consacră o singură excepţie: este vorba despre funcţia 

publică de execuţie de referent,corespunzătoare clasei a III-a - studii medii 

liceale, absolvite cu diplomă - art. 8 lit. c) coroborat cu art. 13 alin. (3). 

Trebuie menţionat faptul că funcţionarii publici numiţi în funcţiile 

publice din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie 

(cu excepţiile prevăzute de lege în cazul funcţiilor de şef serviciu şi şef birou, 

sau pentru secretarii comunelor unde excepţia vizează numai pe ocupanţii 

posturilor la apariţia legii şi numai până la 21 aprilie 2009, subcondiţia 

definitivării studiilor). 

Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi. 

Pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au 

promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional 

debutant. 

Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi: a) funcţionarii publici 

debutanţi, care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut 

rezultat corespunzător la evaluare; b) persoanele care intră în corpul 

funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea studiilor 

necesare ocupării funcţiei publice de minimum 12 luni, 8 luni şi, respectiv, 6 

luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite. 

FUNCŢII PUBLICE DE STAT, FUNCŢII PUBLICE 

TERITORIALE ŞI FUNCŢII PUBLICE LOCALE Un element de noutate, 

inspirat de modelul francez, este adus de Legea nr. 251/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind  Statutul funcţionarilor 

publici, prin introducerea în art. 7 a literei c) care clasifică funcţiile publice în: 

• funcţii publice de stat; 

• funcţii publice teritoriale; 

• funcţii publice locale. 

Potrivit art. 71 alin. (1), funcţiile publice de stat sunt acele funcţii 

publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor 

administrative autonome. 

Având în vedere definiţia dată de legiuitor, rezultă că din categoria 

funcţiilor publice de stat fac parte înalţii funcţionari publici, funcţionarii 
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publici de conducere şi cei de execuţie, din cadrul ministerelor, organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor 

administrative autonome. 

Art. 71alin. (2) defineşte funcţiile publice teritoriale ca fiind 

„funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul instituţiei 

prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale dinunităţile administrativ-

teritoriale”. 

Din această clasificare de funcţii publice fac parte toţi funcţionarii 

publici care ocupă funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, 

funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie care sunt în 

statele de funcţii şi în organigramele instituţiilor prefectului şi a serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. 

Legiuitorul defineşte în art. 71alin. (3) categoria funcţiilor publice 

locale care „sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul 

aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al 

instituţiilor publice subordonate acestora". Prin urmare,categoria funcţiilor 

publice locale cuprinde toţi funcţionarii publici de conducere şi cei deexecuţie 

din organigramele autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor 

publice subordonate acestora. 

Considerăm că, în contextul delimitării acestor categorii funcţiilor 

publice, intenţia legiuitorului va fi să reglementeze distinct regimul statutar 

pentru funcţionarii publici din administraţia de stat şi pentru cei din 

administraţia publică locală. 

 

7.5. Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 

 

Potrivit disp. art. 20 din Legea nr. 188/1999 pentru crearea şi 

dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici s-a înfiinţat, în 

subordinea Guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ 

de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. 

În Statutul funcţionarilor publici, reglementat de Legea nr. 188/1999, la 

art. 24 se prevede că „gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor 

publice este organizată şirealizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii 

publice, de către un compartiment specializat în domeniu, care colaborează 

direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici”, care este înfiinţată în 

subordinea Ministerului Administraţiei Publice, ca organ autonom de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. 
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Agenţia a funcţionat în subordine a Guvernului din februarie 2000, pe 

baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin H.G. nr. 

109/2000 până în luna martie 2001 când a intrat în vigoare Hotărârea de 

Guvern nr. 299/2001 prin care s-a reorganizat şi funcţionează ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului 

Administraţiei Publice. 

Prin Hotărârea nr. 624/2003 s-a aprobat noul Regulament de organizare 

şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Hotărârea nr. 

299/2001 a fost abrogată de Hotărârea nr. 624/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. Conform prevederilor din Ordonanţa de urgenţă nr. 

63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici funcţionează în 

subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor începând cu data de 

28.06.2003. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură aplicarea strategiei 

şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi 

al funcţionarilor publici. 

Misiunea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici constă în crearea 

unui corp profesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de 

vedere politic. În acest scop, elaborează strategiile şi politicile privind 

managementul funcţiei publice prin care să contribuie la eficientizarea 

sistemului administrativ şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre administraţie şi 

societatea civilă, în concordanţă cu cerinţele referitoare la implementarea 

aquis-ului comunitar şi integrarea în Uniunea Europeană. 

Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici 

profesionist, stabil şi neutru se înfiinţează, în subordinea Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este condusă de un 

preşedinte, cu rang desecretar de stat, numit de către primul ministru, la 

propunerea ministrului administraţiei publice. În exercitarea atribuţiilor care îi 

revin, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite ordine cu 

caracter normativ şi individual.” 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii: 

• elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici; 

• elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici; 
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• monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind 

funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 

• elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi 

instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind 

aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici; 

• elaborează proiectul legii privind stabilirea unui sistem unitar de 

salarizare pentru funcţionarii publici; 

• stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici; 

• centralizează propunerile de instruire ale funcţionarilor publici, 

stabilite ca urmarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici; 

• colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea 

tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia 

publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici; 

• întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici; 

• aprobă condiţiile de participare şi procedura de organizare a selecţiei 

şi recrutării pentru funcţiile publice generale, avizează şi monitorizează 

recrutarea pentru funcţiile publice specifice; 

• realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat 

raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; 

• acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic 

compartimentele debresurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

administraţiei publice centrale şi locale; 

• participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative 

alebfuncţionarilor publici şi Ministerul Internelor şi Administraţiei Publice; 

• colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din 

domeniul său de activitate; 

• elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, 

Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare 

Guvernului; 

• întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor 

publice şi al funcţionarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte 

atribuţii stabilite prin lege. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are 

legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanţa de contencios 

administrativ competentă cu privire la: 
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• actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia 

referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, constatate ca urmare a 

activităţii proprii de control; 

• refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile 

legale în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Actul atacat 

este suspendat de drept. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale emise de 

autorităţile sau instituţiile publice locale. 

Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte: 

• numărul funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici 

care îndeplinesc condiţiile legale; 

• numărul funcţiilor publice care vor fi rezervate absolvenţilor 

programelor de formare specializată în administraţia publică, organizate de 

Institutul Naţional de Administraţie sau de instituţii similare din străinătate; 

• numărul funcţiilor publice care vor fi ocupate prin concurs; 

• numărul funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; 

• numărul funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 

• numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi grade 

de salarizare; 

• numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. 

Planul se elaborează de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu 

consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional şi se 

supune spre aprobare Guvernului. Gestiunea curentă a resurselor umane şi a 

funcţiilor publice este organizată şi realizată,în cadrul fiecărei autorităţi şi 

instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct 

cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

Prin modificarea Statutului funcţionarilor publici adusă de Legea nr. 

161/2003, rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a crescut atât prin 

stabilirea dreptului preşedintelui acesteia de a emite ordine şi instrucţiuni cu 

caracter normativ, cât şi prin creşterea competenţelor acesteia. 

Un alt aspect important este acela că prin lege s-a conferit Agenţiei 

legitimare procesuală activă în cazul acelor acte prin care autorităţile sau 

instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii 

publici, încălcări constatate ca urmare a activităţii proprii de control sau în 

situaţia refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale 

în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 
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7.6. Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. Dosarul 

profesional 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează evidenţa 

naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza datelor 

transmise de autorităţile şi instituţiile publice (art. 25- Legea nr. 188/1999). 

Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice se ţine de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici. 

În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi 

pentru urmărirea carierei funcţionarului public, autorităţile şi instituţiile 

publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare funcţionar public. 

Funcţionarul are dreptul să cunoască dosarul său profesional, iar 

instituţia respectivăare obligaţia să permită funcţionarului să-şi exercite dreptul 

la cunoaşterea dosarului personal şi la eliberarea, la cerere, a unor copii de pe 

actele existente în dosarul său personal. 

Formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici, precum şi conţinutul dosarului profesional, se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Autorităţile şi instituţiile publice răspund de întocmirea şi actualizarea 

dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi asigură păstrarea acestora în 

condiţii de siguranţă. 

În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, 

autoritatea sau instituţia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi 

înmânează originalul funcţionarului public, pe bază de semnătură. 

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice 

modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici. 

Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al 

funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal, în condiţiile legii. 

La solicitarea funcţionarului public, autoritatea sau instituţia publică 

este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de 

acesta, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică. 
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7.7. Cariera funcţionarilor publici. Recrutarea funcţionarilor 

publici. Condiţiile de acces pentru ocuparea funcţiilor publice. 

 Numirea şi avansarea 

 

Conform art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003, Cariera în 

funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, 

care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul 

încetării acestui raport, în condiţiile legii. 

Modalităţile de dezvoltare a carierei în funcţia publică sunt promovarea 

într-o funcţie publică superioară şi avansarea în gradele de salarizare. 

Pentru învestirea cu o funcţie publică, persoana care aspiră la aceasta 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (Art. 49- Legea nr. 188/1999): 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

În prezent, această condiţie rezultă din dispoziţiile art. 16 (3) din 

Constituţie unde se arată că funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, 

pot fi ocupate de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în 

ţară. Conţinutul disp. art. 16 (3) din Constituţie referitoare la cetăţenia 

română exclusivă şi la domiciliul în ţară vizează atât funcţiile publice cât şi 

demnităţile publice, deopotrivă pe cele civile şi militare, şi se referea atât la 

ocuparea şi promovarea, cât şi la exerciţiul propriu-zis.Această condiţie este de 

altfel în legătură cu obligaţia constituţională de fidelitate faţă de ţară şi cu 

limitele în care funcţionarul public îşi poate exercita dreptul la opinie. 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

Această condiţie are la bază reglementarea prevăzută în art. 13 din 

Constituţie potrivit căreia în România limba oficială este limba română, şi că 

nu se poate vorbi de funcţii publice în afara oficialităţii. 

c) are vârsta de minim 18 ani împliniţi; 

Legiuitorul a prevăzut expres împlinirea acestei vârste, considerând că în acest 

moment o persoană fizică are discernământul faptelor sale. Cu toate acestea nu 

este suficient ca o persoană să fi împlinit vârsta de 18 ani sau mai mult, ci să 

aibă efectiv discernământ şi să nu fie declarată interzis- judecătoreşte, pentru 

că în acest ultim caz, deşi vârsta de 18 ani îndreptăţeşte persoana la deplină 

capacitate de exerciţiu, în realitate nu o are. 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

O altă condiţie este ca persoana să aibă capacitatea deplină de exerciţiu 

pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiilor, capacitate pe care o dobândeşte la 

împlinirea vârstei de18 ani. Prin lege specială se poate prevedea însă o vârstă 

mai mare, pentru ocuparea unei funcţii publice. 
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e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru 

care candidează, stare de sănătate atestată pe bază de examen medical de 

specialitate. 

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia 

publică respectivă. 

Pentru a avea un “corp al funcţionarilor de profesie” în administraţia 

publică, trebuie ca funcţionarul public să aibă studii în specialitatea funcţiei şi 

nu “studii”, fie că sunt superioare sau medii. În prezent, pentru unele funcţii 

publice se cer studii superioare, pentru altele studii medii sau generale, iar 

pentru alte funcţii se cere o anumită specialitate cum ar fi arhitect, inginer, 

economist, jurist etc. Condiţia studiilor superioare administrative în condiţiile 

în care au fost create instituţii de învăţământ superior în profilul administraţie 

publică, de nivel universitar, de lungă şi scurtă durată, precum şi instituţii de 

învăţământ postuniversitar cu durata de până la 2 ani. Instituţiile menţionate 

sunt atât de stat cât şi particulare, dar autorizate de stat. 

g) Îndeplineşte condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei 

publice Pentru a fi numit într-o funcţie publică se poate cere, potrivit legii, 

îndeplinirea şi a altor condiţii specifice cum sunt cele referitoare la vârstă, 

aptitudini, efectuarea unui stagiu de specialitate, cunoaşterea uneia sau mai 

multor limbi străine, să nu facă parte din partide politice, etc. 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în 

legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor 

fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care 

a intervenit reabilitarea. 

i) nu a fost destituită din funcţia publică în ultimii şase ani. 

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este 

definită prin lege. 

Prin poliţie politică se înţelege conform dispoziţiilor art. 5 din Legea 

nr. 187/1999“ toate acele structuri ale securităţii, create pentru instaurarea şi 

menţinerea puterii totalitar comuniste, precum şi pentru suprimarea sau 

îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentaleale omului”. 

Ocuparea funcţiilor publice vacante se poate face prin promovare, 

transfer, redistribuire şi concurs (Art. 49- Legea nr. 188/1999) 

Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului vor fi 

stabilite: 

- de către comisia de concurs prevăzută la art.19 alin.(2) - Legea nr. 

188/1999, pentru înalţii funcţionari publici; 
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- de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea 

funcţiilor publice de conducere vacante, cu excepţia funcţiilor publice de şef 

birou şi şef serviciu; 

- de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică 

centrală şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice de şef birou şi şef 

serviciu, precum şi pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi respectiv, 

funcţiile publice specifice vacante, cu avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici; 

- de către Institutul Naţional de Administraţie, cu avizul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru admiterea la programele de formare 

specializată în administraţia publică, organizate în scopul numirii într-o funcţie 

publică. 

Numirea într-o funcţie publică se face, de regulă, prin concurs, în 

ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. În cazul în care, din diferite 

motive, pentru ocuparea unei funcţii publice vacante se prezintă un 

singur candidat şi urmare acestui fapt nu se poate organiza concurs, 

numirea persoanei se poate face şi în urma promovării examenului 

(sistemul concursului sau examenului sunt cele mai adecvate). 

S-a apreciat astfel că modul cel mai bun de testare a cunoştinţelor şi 

aptitudinilor celor care doresc să ocupe funcţii publice, este concursul. 

Persoanele care participă la concurs trebuie să îndeplinească condiţiile 

de vechime în specialitatea funcţiilor publice, prevăzute de prezenta lege. 

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor s-a stabilit prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici. 

Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării 

concursurilor, stipulate înart. 491 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 modificată şi 

completată şi art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003 sunt: 

a) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să 

acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să 

confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice 

respective; 

b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi 

aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau 

examen; 

c) egalitatea de şanse, prin recunoaşterea vocaţiei la carieră în funcţia 

publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii; 

d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei 

publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege; 
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e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, 

autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să aplice, în 

condiţiile legii, instrumente de motivare morală şi materială a funcţionarilor 

publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională 

individuală a acestora; 

f) transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile 

publice au obligaţiade a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile 

de interes public referitoare la cariera în funcţia publică. 

Condiţiile de desfăşurare a concursului vor fi publicate în Monitorul 

Oficial, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. 

Anunţul conţine în mod obligatoriu: 

a) denumirea şi sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 

concursului; 

b) locul, data şi ora desfăşurării concursului; 

c) denumirea, categoria, clasa şi gradul funcţiei publice pentru care se 

organizează concurs; 

d) condiţiile generale de participare; 

e) data până la care se pot depune dosarele de înscriere; 

f) numărul de telefon de unde se pot afla informaţii suplimentare. 

Concursul va consta în selectarea dosarelor de înscriere, o proba scrisă şi o 

probă orală sau interviu. 

Selectarea dosarelor de înscriere reprezintă o etapă eliminatorie şi 

constă în verificarea de către comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor 

de ocupare a funcţiei publice vacante pe baza actelor depuse şi a 

formularului de înscriere. 

Proba scrisă constă în redactarea, în prezenţa comisiei, a unei lucrări 

scrise sau încompletarea unui test grilă. Interviul se susţine în faţa comisiei de 

concurs, de regulă în aceeaşi zi cu proba scrisă, dar nu mai târziu de 3 zile de 

la data susţinerii acesteia. Trebuie menţionat faptul că sunt interzise adresarea 

unor întrebări care pot fi interpretate ca forme de discriminare. Probele scrise 

şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de 

examinare, nota finală a concursului fiind dată de media aritmetică a notelor 

finale acordate la cele două probe. 

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă 

cel puţin nota 7. Sunt declaraţi admişi, în limita funcţiilor publice vacante 

scoase la concurs, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, dar 

cel puţin egale cu nota minimă de promovare a concursului. La medii egale, 

comisia va stabili candidatul reuşit în raport cu datele personale cuprinse în 

recomandări sau cu cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau 

suplimentare (doctorat, cursuri postuniversitare s. a.). 
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Comunicarea rezultatelor selectării dosarelor şi a rezultatelor finale ale 

concursului se face de către compartimentele de resurse umane prin afişare la 

sediul instituţiei publice şi prin scrisoare recomandată ori prin înştiinţare scrisă 

luată la cunoştinţă prin semnătură, în termende 24 de ore de la data transmiterii 

rezultatelor de către comisia de concurs. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie 

în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor la comisia de soluţionare a 

contestaţiilor. În cazul în care contestaţia privind rezultatele finale ale 

concursului este respinsă, candidaţii se pot adresa instanţei de contencios 

administrativ. 

Concursurile organizate cu nerespectarea prevederilor H.G. nr. 

1029/2003 sunt nule de drept, declararea nulităţii revenind instanţei de 

contencios administrativ. Persoanele vinovate pot răspunde disciplinar, 

material sau penal. 

 

7.8. Perioada de stagiu a funcţionarilor publici 

 

Conform legii, pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele 

care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice şi nu 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice 

definitive. 

Pentru a se definitiva în funcţia publică deţinută, funcţionarii publici 

debutanţi trebuie să efectueze mai întâi o perioadă de stagiu, iar în urma 

evaluării activităţii desfăşurate în această perioadă să fie corespunzători 

funcţiei publice respective. 

Perioada de stagiu este etapa carierei funcţionarului public, cuprinsă 

între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma promovării 

concursului de intrare în corpul funcţionarilor publici de carieră, şi data 

numirii ca funcţionar public definitiv. 

Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în 

îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea 

practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către 

aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia. Durata 

perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din 

clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a, 

calculată de la data numirii ca funcţionari publici debutanţi. Perioada în care o 

persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializată în 

administraţia publică, pentru numirea într-o funcţie publică definitivă este 

asimilată perioadei de stagiu. (Art. 50 - Legea nr. 188/1999). 
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Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raportului 

de serviciu al funcţionarului public, în condiţiile legii. Durata suspendării 

raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. 

După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu, 

funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea până la acoperirea 

integrală a duratei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2003. 

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului 

compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul 

public debutant şi a compartimentului deresurse umane. 

Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc 

următoarele: 

a) alocarea a două ore zilnic din timpul normal de lucru studiului 

individual; 

b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de 

nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe 

parcursul perioadei de stagiu; 

c) cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public 

debutant. 

În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei 

publice, funcţionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista 

la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din 

cadrul altor compartimente. 

Această activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului public 

sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din 

durata perioadei de stagiu. 

Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenţă 

proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public 

debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv, de 

regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător. 

Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de 

regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară 

activitatea funcţionarul public debutant. 

Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care: 

a) a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. 

(3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) este soţ, soţie, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu 

funcţionarul public debutant. 
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Îndrumătorul are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul 

perioadei destagiu; 

b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate 

funcţionarului public debutant; 

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de 

către funcţionarul public debutant; 

d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare 

profesională la care trebuie să participe funcţionarul public debutant; 

e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public 

debutant. 

La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici 

debutanţi este evaluată în conformitate cu Procedura de evaluare a activităţii 

funcţionarilor publici debutanţi prevăzută în anexa nr. 2 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1029/2003. 

Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii 

calificativul "corespunzător" vor fi numiţi, prin transformarea postului, 

funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa 

corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional "asistent", în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 

12 luni de la data numirii ca funcţionari publici debutanţi prin actul 

administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. 

În situaţia în care funcţionarii publici au obţinut la evaluarea activităţii 

calificativul "necorespunzător", conducătorul autorităţii sau instituţiei publice 

va dispune prin act administrativ eliberarea din funcţie, în condiţiile legii. 

 

7.9. Reguli specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi  
 

Funcţionarul public debutant are drepturile şi îndatoririle prevăzute de 

Legea nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele 

drepturi şi îndatoriri specifice statutului său, în condiţiile prezentei hotărâri. 

Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice: 

a) să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe 

parcursul perioadei de stagiu; 

b) să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi 

complexitatesă crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; 

c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul 

dobândirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare 

exercitării unei funcţii publice şi să participe la formele de pregătire 

profesională organizate pentru funcţionarii publici debutanţi; 
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d) să i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la 

sursele de informare utile perfecţionării sale. 

Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice: 

a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi 

însuşească deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice; 

b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate 

de conducătorul compartimentului; 

c) să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea desăvârşirii 

pregătirii profesionale; 

d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii 

publici debutanţi. 

Raportul de serviciu al funcţionarului public debutant nu poate fi 

modificat pe parcursul perioadei de stagiu. 

Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat potrivit dispoziţiilor 

Legii nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea 

sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, comisia de 

disciplină îl va audia în mod obligatoriu şi pe îndrumător. 

 

7.10. Numirea funcţionarilor publici 

 

Numirea în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici 

se face înconformitate cu dispoziţiile art. 191 alin. (1). (Art. 52 Legea nr. 

188/1999). 

Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în 

condiţiile art. 49 alin. (2) lit. b) şi d) se face prin actul administrativ emis de 

către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din administraţia 

publică centrală şi locală, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici. Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs în 

condiţiile art. 491 alin. (2) lit. c) - Legea nr. 188/1999 se face prin actul 

administrativ emis de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din 

administraţia publică centrală şi locală. 

Funcţionarul public este numit de către autoritatea publică, 

competentă potrivit legiişi investit în mod legal cu atribuţiile unei funcţii 

publice, cu o activitate pe care să o desfăşoare în scopul asigurării 

funcţionării continue a unui serviciu public. 

Funcţionarii publici sunt investiţi în funcţie printr-un act administrativ 

de numire,unilateral. Funcţionarul public este investit cu atribuţiile care îi 

determină competenţa, nu decătre cel care l-a numit, ci de către lege, care 

organizează funcţia în vederea satisfacerii unui interes general. Legea 



 135 

organizează funcţia cu atribuţiile stabilite pentru aceasta şi oricare persoană, 

care întruneşte condiţiile legii, poate aspira la accesul şi exercitarea funcţiei 

respective. 

Prin individualizarea efectuată la investirea în funcţia publică, dreptul 

său la funcţia publică poate fi apărat de titular în conformitate cu prevederile 

legale. Astfel de drepturi sunt publice, iar funcţionarul le deţine pe durata 

exercitării funcţiei, fiind conferite în interes general, cu scopul de a acorda 

titularului funcţiei garanţii în îndeplinirea atribuţiilor sale.Funcţionarul public 

poate, să-şi apere drepturile conferite de lege în condiţiile procedurii 

contenciosului administrativ. 

Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului 

administrativ de numire, emis în condiţiile legii. Exercitarea raporturilor de 

serviciu se realizează pe durată nedeterminată. Prin excepţie, funcţiile publice 

pot fi ocupate pe perioadă determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege. 

Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină 

temeiul legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei 

publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile 

salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii. Fişa postului aferentă 

funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a 

acesteia se înmânează funcţionarului public. 

La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune 

jurământul de credinţă în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în 

funcţia publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: “Jur să respect 

Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod 

corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce 

îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul 

profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu”. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea 

convingerilor religioase. 

Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în 

scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică. 

 

7.11. Conflictul de interese şi incompatibilităţile în exercitarea 

funcţiilor publice 

 

Potrivit art. 70 din Titlul IV, Legea nr. 161/2003, prin conflict de 

interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică 

sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială care ar 

putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate aatribuţiilor care îi revin, potrivit 

Constituţiei şi altor acte normative. 
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Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în 

exercitarea funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa 

deciziei şi supremaţia interesului public. 

Funcţionarul public este în conflict de interese, dacă se află în una 

dintre următoarele situaţii: 

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea 

deciziilor cuprivire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter 

patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii, cu 

funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor acestuia de 

gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei 

publice. 

În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este 

obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la 

luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este 

subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru 

exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de 

la data luării la cunoştinţă. 

Potrivit prevederilor art.111 din Titlul IV, Legea nr. 161/2003, 

persoanele care exercită funcţiile publice vor depune o declaraţie de interese, 

pe proprie răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le 

desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o 

exercită. 

Funcţiile şi activităţile care vor fi menţionate în declaraţia de interese sunt: 

a) funcţiile deţinute în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii 

neguvernamentale ori partide politice; 

b) activităţile profesionale remunerate; 

c) calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv 

bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare. 

Funcţionarii publici care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară 

alte activităţi decât cele legate de funcţia pe care o exercită, vor depune o 

declaraţie în acest sens. 

Potrivit prevederilor art. 94 alin. 1119 din Titlul IV, Legea nr. 

161/2003, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă 

funcţie publică decât cea pentru care a fost numit, precum şi cu funcţiile de 

demnitate publică. 

Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte 

activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
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b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care 

funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe 

durata numirii sale; 

La încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este 

reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară. 

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi 

cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii 

familiale sau ca persoană fizică autorizată; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat 

activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte 

unităţi cu scop lucrativ, nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda 

consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani, după ieşirea din 

corpul funcţionarilor publici. 

De asemenea, funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor 

persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică 

pe care o exercită. 

La ocuparea funcţiilor publice sunt prevăzute şi incompatibilităţi, 

conform art. 56 şi urm. din Legea nr. 188/1999. Astfel, funcţionarii publici: 

• nu pot deţine două funcţii publice în acelaşi timp, cu excepţia celor 

didactice; 

• nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în 

alte unităţi cu scop lucrativ; 

• nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat activităţi cu 

scop lucrativcare au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe 

care le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte 

efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc. 

Prin urmare, funcţionarii publici au obligaţia de a se abţine de la 

efectuarea oricăror activităţi cu scop lucrativ care contravin demnităţii, 

prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din poziţia lor oficială. 

 

7.12. Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea 

performanţelor profesionale 

 

În carieră funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în 

funcţia publică şi de a avansa în gradele de salarizare. (Art. 53 Legea nr. 

188/1999). Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea 

unei funcţii publice superioare vacante. Promovarea într-o funcţie publică 

superioară vacantă se face prin concurs sau examen. 
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Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică 

de execuţie din gradul profesional principal, funcţionarii publici trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii minime: 

• să aibă o vechime minimă de doi ani în funcţiile publice de execuţie 

din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; 

• să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani,cel puţin calificativul „foarte bun”; 

• să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului. 

Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de 

execuţie din gradul profesional superior, funcţionarii publici trebuie să în 

deplinească următoarele condiţii minime: 

• să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din 

gradul profesional principal sau 4 ani în funcţiile publice de execuţie din 

gradul profesional asistent,în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; 

• să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani, cel puţin calificativul „foarte bun”; 

• să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului. 

Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor 

publicede conducere vacante persoanele care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

• sunt absolvente ale programelor de formare specializată şi 

perfecţionare în administraţia publică organizate de către Institutul Naţional de 

Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia 

publică locală, precum şi de alte instituţii specializate, din ţară sau străinătate; 

• au fost numite într-o funcţie publică din clasa I; 

• îndeplinesc cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, precum şi 

condiţiile de vechime prevăzute la alin. (2). 

 

7.13. Drepturile funcţionarilor publici 
 

Funcţionarii publici din sistemul administraţiei publice au, potrivit 

legii, în calitate de personal al autorităţii sau instituţiei publice respective, o 

serie de drepturi cu caracter economic şi social privitoare la salariu, concediu, 

asistenţă socială şi pensie etc., drepturi care se studiază pe larg la disciplina 

dreptul muncii. 

Funcţionarii publici au însă unele drepturi strâns legate de funcţia 

lor, mai ales de profesia din care face parte funcţia lor, conform disp. art. 26 

şi urm. din Legea nr.188/1999. 

Dintre aceste din urmă drepturi se poate menţiona dreptul de a 

asigura funcţionarului public legal învestit exercitarea funcţiei sale. 
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Corelativ dreptului amintit îi corespund două obligaţii, una din partea 

autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a lua toate măsurile pentru 

a asigura exercitarea dreptuluila funcţie al funcţionarului respectiv, şi a doua 

din partea celorlalte persoane, din afara sistemului autorităţilor şi instituţiilor 

administraţiei publice, de a da ascultare şi de a aduce la îndeplinire sarcinile pe 

care le trasează funcţionarii publici. 

În acest scop este instituit şi dreptul la protecţia legii în exercitarea 

funcţiei sau în legătură cu aceasta, instituţia publică fiind obligată să asigure 

(funcţionarilor publici) protecţia împotriva ameninţărilor, violenţelor, 

factorilor de ultraj cărora le-ar putea fi victime (art. 39 din Legea nr. 

188/1999). 

Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice trebuie să adopte acele 

norme prin care să asigure salariul corespunzător şi alte drepturi pentru a crea 

funcţionarilor publici un trai decent (art. 29, 30-Legea nr. 188/1999). 

Un alt drept este acela de a se asigura ocuparea funcţiilor publice 

doar de persoanele care să aibă o anumită calificare profesională. 

Un alt drept este cel al asigurării continuităţii sau stabilităţii în 

funcţie pentru funcţionarii publici din sistemul administraţiei publice (art. 4 

lit. d din Legea nr. 188/1999). 

Consacrarea unui astfel de drept garantează posibilitatea funcţionarilor 

de a nu fi înlăturaţi din funcţie cu ocazia schimbărilor politice, precum şi 

posibilitatea de a-şi exercita dreptul la carieră. 

Un alt drept este cel privind posibilitatea ce li se acordă de a se 

plânge autorităţilor şi instituţiilor competente, respectiv instanţelor de 

contencios administrativ, atunci când faţă de funcţionarii publici se iau măsuri 

abuzive cu privire la comportamentul disciplinar. Dreptul la opinie al 

funcţionarului public este garantat, şi în acest context se menţionează că este 

interzisă orice discriminare între funcţionari pe criterii politice, sindicale, 

religioase, etnice, sex, stare materială, origine socială (art. 26 din Legea nr. 

188/1999 – “Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe 

criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, 

orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de oricare altă 

asemenea natură.”). 

Conform art. 261“Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu 

privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut şi care îl vizează 

în mod direct.” 

Există totuşi o interdicţie, anume aceea care prevede că funcţionarii 

publici, în cadrul serviciului, trebuie să dea dovada de rezervă în manifestarea 

opiniilor politice care ar putea influenţa imparţialitatea lor în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin. 
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Un alt drept este cel de asociere sindicală prevăzut în Legea nr. 

54/1991 cu privire la sindicate (art. 27 din Legea nr. 188/1999 – “Dreptul de 

asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici, cu excepţia celor care 

sunt numiţi în categoria înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de 

conducere şi altor categorii de funcţionari publici cărora le este interzis acest 

drept prin statute speciale. Funcţionarii publici, cu excepţia celor prevăzuţi la 

alin.(1), pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi 

să exerciteorice mandat în cadrul acestora.”). 

Corelat cu dreptul de mai sus, este şi dreptul la grevă ce poate fi 

exercitat încondiţiile Legii nr. 136/1999 referitoare la soluţionarea conflictelor 

colective de muncă. Astfel art. 28 prevede că “Funcţionarilor publici le este 

recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului 

continuităţii şi celerităţii serviciului public.” 

Un alt drept este acela al cumulului de funcţii în anumite condiţii 

prevăzute de lege. Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au 

dreptul la un salariu compus din: salariul de bază; sporul pentru vechime în 

muncă; suplimentul postului; suplimentul gradului. Funcţionarii publici 

beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.Salarizarea 

funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind 

stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici. (Art. 29-

Legea nr. 188/1999). 
De asemenea, un alt drept este cel referitor la restituirea cheltuielilor 

de transport şi cazare, precum şi la indemnizaţia pentru cheltuielile de 

întreţinere (diurna) pentru deplasările efectuate în timpul serviciului (art. 82 

alin. 2 şi art. 83 alin. 2 din Legea nr. 188/1999). 

Un alt drept este cel privind alocaţia de stat pentru copii, sau dreptul 

la reducerea tarifelor pentru transportul în comun, în condiţiile stabilite 

prin hotărâre de Guvern. Poate fi exemplificat dreptul la uniformă gratuită 

pentru instituţiile unde se impuneacest lucru (art. 31 din Legea nr. 188/1999), 

dreptul la concediu anual de odihnă, la cel medical şi la alte concedii în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 6/1992 şi HG nr. 250/1992 (ase vedea şi disp. 

art. 33 din Legea nr. 188/1999). 

De o deosebită importanţă este dreptul la perfecţionarea continuă a 

pregătirii profesionale. În condiţiile legii, funcţionarii publici pot beneficia de 

concedii plătite pentru cursuri de perfecţionare sau programe de specializare în 

ţară sau străinătate. 

Conform Art. 311 funcţionarii publici au dreptul de a-şi perfecţiona în 

mod continuu pregătirea profesională. Pe perioada în care funcţionarii publici 

urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile 

salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt: 
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• organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii sau instituţiei 

publice; 

• urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice; 

• organizate de Institutul Naţional de Administraţie, de centrele 

regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în condiţiile 

legii, sau de alte instituţii similare din ţară sau străinătate. 

Funcţionarii publici au dreptul la pensie pentru vechime în muncă şi 

limită de vârstă şi la cerere, dacă au vechimea în munca necesară. (art. 37 din 

Legea nr. 188/1999). 

Cât priveşte dreptul la pensie de invaliditate, funcţionarii publici au un 

astfel de drept în cazul în care au suferit un accident de muncă, sau boală 

profesională, datorită unor condiţii de muncă şi igiena necorespunzătoare (art. 

35 şi 36 din Legea nr. 188/1999). 

Funcţionarii publici au dreptul la asistenţă medicală gratuită în 

instituţiile de stat, dreptul la salariu în condiţiile prevăzute de Legea nr. 

40/1991, Legea nr. 154/1998, H.G. nr.281/1993 şi alte acte normative (art. 29, 

30 din Legea nr. 188/1999). 

Funcţionarii publici, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele 

privind apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa naţională pot fi aleşi 

sau numiţi într-o funcţiede demnitate publică, în condiţiile legii. (Art. 321-

Legea nr. 188/1999). Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure 

protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de 

ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în 

legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia 

publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. 

 

7.14. Obligaţiile funcţionarilor publici 
 

Funcţionarii publici, au unele obligaţii comune cu cele ale salariaţilor 

pe bază de contract individual de muncă, în legătură cu îndeplinirea 

îndatoririlor de serviciu, respectarea disciplinei muncii, ridicarea nivelului de 

cunoştinţe etc.. 

Funcţionarii publici au însă şi obligaţii legate de profesia pe care o 

exercită şi de funcţia pe care o ocupă (art. 41 şi urm. din Legea nr. 188/1999): 

Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, 

imparţialitate şi în conformitate cu legea,îndatoririle de serviciu şi să se 

abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici. 
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Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile 

şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publiceoferite cetăţenilor. 

Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită 

profesională şi civică prevăzute de lege. 

Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le 

revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi 

preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe 

la activităţi politice în timpul programului de lucru. Funcţionarilor publici le 

este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor 

politice.” (art. 42 din Legea nr. 188/1999).Cea mai importantă obligaţie este 

cea de subordonare a funcţionarilor ierarhic inferiori faţă de funcţionarii 

ierarhic superiori (art. 43 din Legea nr. 188/1999). Legat de obligaţia de 

subordonare, funcţionarii publici trebuie să execute ordinele funcţionarilor 

superiori cu excepţia celor care sunt ilegale. 

Un astfel de ordin nu trebuie executat de funcţionarul ierarhic 

inferior. Trebuie să fie arătat în scris, celui care l-a emis sau superiorului 

ierarhic al emitentului, motivul pentru care refuză să execute ordinul 

respectiv. 

Dacă funcţionarul public care a dat dispoziţia stăruie în executarea 

acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie, dispoziţia va fi 

executată de cel care a primit-o (art. 43 alin. 2 din Legea nr. 188/1999). 

În cazul în care execută un ordin ilegal, fără a respecta dispoziţiile 

amintite, funcţionarul este ţinut să răspundă, în oricare dintre formele de 

răspundere juridică, alături deemitentul actului. 

O altă obligaţie este aceea de a păstra secretul de stat şi de serviciu 

(art. 44 din Legea nr. 188/1999), atât în interiorul instituţiei în care lucrează, 

cât şi în afara acesteia: 

“Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de 

serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în 

condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.”Corelată cu 

această obligaţie este şi aceea de discreţie profesională, de confidenţialitate în 

raport cu colegii de serviciu, în legătură cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei. 

O altă obligaţie este aceea de a avea o comportare corespunzătoare, 

nu numai îninteriorul instituţiei, ci şi în afara ei, comportare care să asigure 

prestigiul funcţiei (art. 41 din Legea nr. 188/1999). 
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Această obligaţie presupune şi pe aceea de a nu avea îndeletniciri în 

afara serviciului care să fie contrare funcţiei pe care o îndeplinesc. 

Prin urmare, funcţionarii publici sunt obligaţi să-şi consacre activitatea 

profesională pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit funcţiei 

încredinţate în vederea realizării obiectivelor instituţiei în care sunt numiţi şi 

servirii binelui public. 

De asemenea, sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu corectitudine, 

fidelitate şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu prevăzute în legi şi 

regulamente. 

Au, totodată, datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, 

informaţiile cerute, cu respectarea obligaţiei de păstrare a secretului de stat, a 

celui profesional (de serviciu) şi a obligaţiei de discreţie profesională.“Este 

interzis funcţionarilor publici ca direct sau indirect să solicite, să accepte 

sau să facă să li se promită pentru ei sau pentru alţii, în considerarea 

situaţiei lor oficiale, daruri sau alte avantaje “(este vorba de infracţiunile de 

luare de mită şi primirea de foloase necuvenite). 

La numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de 

serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, declaraţia de avere. 

Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii. (art. 46 alin. 2 din 

Legea nr. 188/1999). 

Totodată, funcţionarilor publici le este interzis să primească cereri a 

căror rezolvare nu intră în competenţa lor şi care nu le sunt repartizate de 

şefii ierarhici, ori să intervină pentru soluţionarea lor, interdicţie prevăzută de 

disp. art. 47 din Legea nr. 188/1999 (este vorba de infracţiunea de abuz în 

serviciu şi de cea de trafic de influenţă). 

Funcţionarii sunt obligaţi să colaboreze la aducerea la îndeplinire a 

sarcinilor deserviciu şi să se suplinească în caz de absenţă în cadrul 

specialităţii lor, cu obligarea păstrăriidiscreţiei profesionale sau a secretului de 

serviciu. 

Funcţionarii publici sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare 

profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alte 

instituţii abilitate potrivit legii, a căror durată cumulată este de minimum 7 

zile pe an. 

Conform Art. 481-Legea nr.188/1999 “Funcţionarii publici au 

obligaţia să respecte întocmai, regimul juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.” 
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7.15. Răspunderea funcţionarilor publici. Răspunderea disciplinară 

 

Potrivit disp. art. 69 din Legea nr. 188/1999, încălcarea de către 

funcţionarii publici,cu vinovăţie (intenţie sau culpă) a îndatoririlor de serviciu, 

atrage răspunderea lor disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după 

caz. 

Această formă de răspundere intervine pentru încălcarea cu vinovăţie 

de către funcţionarii publici, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a 

îndatoririlor de serviciu, încălcare ce constituie abatere disciplinară. 

“Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor 

corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită 

profesională şi civică prevăzute de lege, constituie abatere disciplinară şi 

atrage răspunderea disciplinară a acestora”. 

În conformitate cu disp. art. 70 alin. 2 din Legea nr. 188/1999, sunt 

abateri disciplinare: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) absenţe nemotivate de la serviciu; 

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara 

cadrului legal; 

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor 

cu acest caracter; 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea; 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu 

caracter politic; 

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 

incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru 

funcţionarii publici; 

k) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe 

cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora. 

Sancţiunile cu caracter general prevăzute în art. 70 alin. 3 din Legea nr. 

188/1999 pentru săvârşirea abaterilor disciplinare amintite, sunt: a) mustrare 

scrisă ; b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20%, pe o perioadă de 1-3 luni; 

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de 

promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; d) trecerea într-o 

funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea 
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corespunzătoare a salariului; e) destituirea din funcţie.Sancţiunile disciplinare 

se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor. 

Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 70 alin. (3) lit. a) se poate 

aplica direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la 

propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează cel în cauză. 

Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit b)-e) se aplică de 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea comisiei de 

disciplină. 

Sancţiunile disciplinare pentru înalţii funcţionari publici se aplică 

prin decizie a primului-ministru, prin ordin al ministrului ori, după caz, al 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale, pentru cei prevăzuţi 

la art. 11 lit. g), la propunerea comisiei de disciplină. 

Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea 

prealabilă a fapteisăvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea 

funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. 

Refuzul funcţionarului public de a se prezenta laaudieri sau de a semna o 

declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează 

într-un proces verbal. 

În cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice se constituie comisii de 

disciplină. În funcţie de numărul funcţionarilor publici din cadrul fiecărei 

autorităţi sau instituţii publice, comisia de disciplină se poate constitui pentru 

o singură autoritate sau instituţie publică sau pentru mai multe. (art.72-Legea 

nr. 188/1999) 

Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, 

conform bazei de date pe care o administrează (Art. 741. -Legea nr.188/1999). 

Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile 

disciplinare aplicate funcţionarului public şi care nu au fost radiate în 

condiţiile legii. Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri: 

• desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs 

pentru recrutarea funcţionarilor publici; 

• desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru 

în comisia dedisciplină; 

• desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia paritară; 

• ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere; 

• în orice alte situaţii prevăzute de lege. 

Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează (art. 

75-Legea nr. 188/1999): 
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• în termen de 6 luni de la aplicare, pentru sancţiunea disciplinară 

prevăzută la art. 70alin. (3) lit. a); 

• în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost 

aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b)-d); 

• în termen de şapte ani de la aplicarea sancţiunii prevăzută la art. 70 

alin. (3) lit. e). 

Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se 

constată prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice. 

 

7.16. Răspunderea contravenţională 

 

Acest tip de răspundere este o formă specifică dreptului administrativ 

şi cuprindetotalitatea normelor juridice care reglementează răspunderea celor 

ce nesocotesc dispoziţii dedrept administrativ, în raporturile dintre autorităţile 

publice administrative, precum şi dintreacestea şi particulari (persoane fizice 

sau juridice). 

Condiţia esenţială pentru angajarea răspunderii contravenţionale este 

săvârşirea unei contravenţii. 

Contravenţia este definită în art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 

2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, ca fiind fapta săvârşită 

cu vinovăţie care prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea şi care 

este prevăzută şi sancţionată prin lege şi alte acte normative ale organelor 

anume prevăzute de lege. 

Răspunderea contravenţională angajează aplicarea unor sancţiuni, 

precum avertisment, amenda contravenţională, închisoare contravenţională. 

Potrivit disp. art. 76 din Legea nr. 188/1999, răspunderea 

contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia 

au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare 

a sancţiunii, funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a 

cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este 

numit funcţionarul public sancţionat. 

 

7.17. Răspunderea civilă 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 188/1999 răspunderea civilă 

a funcţionarilor publici se angajează: 

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau 

instituţiei publice în care funcţionează; 
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b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat 

necuvenit; 

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate 

de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 

definitive şi irevocabile. 

În art. 78 din Statut se arată că repararea pagubelor aduse autorităţii sau 

instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 77 lit. a) şi b) se dispune prin 

emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin 

sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea 

pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajamentde plată, iar în situaţia 

prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive 

şi irevocabile. 

Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare, funcţionarul public în 

cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite 

ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de trei ani de la data 

producerii pagubei. 

 

7.18. Răspunderea penală 

 

Conform dispoziţiilor art. 79 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 

răspunderea funcţionarilor publici pentru infracţiunile săvârşite în timpul 

serviciului, sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupa se 

angajează potrivit legii penale. 

Acest tip de răspundere a funcţionarilor publici este cea mai gravă 

formă a răspunderiişi intervine pentru săvârşirea unor fapte ce prezintă un 

pericol deosebit şi care sunt denumite infracţiuni. 

Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în 

timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă 

se angajează potrivit legii penale. 

În cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea 

unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 49 lit. h), conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice va dispune suspendarea funcţionarului public 

din funcţia publică pe care o deţine. 

În cazul în care un funcţionar public a fost condamnat penal printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca 

sa, conducătorul instituţiei publice este obligat să-l destituie din funcţie, aşa 

cum prevăd disp. art. 94 din Legea nr.188/1999. 
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În cazul destituirii din funcţie, funcţionarul public poate cere instanţei 

de contencios administrativ anularea ordinului sau a dispoziţiei de destituire 

din funcţie, în termen de 30 dezile de la comunicare. 

 

7.19. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

 

Funcţionarii publici pot fi delegaţi sau detaşaţi de conducerea 

autorităţii sau instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea pentru a îndeplini 

anumite activităţi în afara locului de muncă, în condiţiile legii. 

Modificarea raportului de serviciu are loc prin (Art. 81-Legea 

nr.188/1999): 

• delegare; 

• detaşare; 

• transfer; 

• mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei 

publice; 

• exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. 

Încetarea raportului de serviciu are loc, potrivit art. 89 din Legea nr. 

188/1999 în următoarele situaţii: a) demisie; b) transfer; c) eliberarea din 

funcţie; d) destituirea din funcţie; e) pensionarea pentru munca depusă şi 

limită de vârstă, ori pentru invaliditate de gradul I sau II, şi f) deces. 

În art. 90 din Statut se precizează că funcţionarul public poate cere 

încetarea raportului de serviciu prin demisie, şi că demisia produce efecte după 

15 zile de la înregistrare, dacă solicitantul şi conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice nu au convenitca aceasta să se producă mai repede.În cazul 

funcţiilor de conducere, termenul este de 30 de zile. 

Este însă necesar ca manifestarea de voinţă de a înceta raportul de 

serviciu prin demisie să fie exprimată clar, fără putinţă de interpretare. Pentru 

a răspunde acestei cerinţe, se impune ca demisia să se facă în scris aşa cum se 

pretinde în cazul denunţării unilaterale din partea instituţiei şi pentru cazul 

salariatului, nu numai al funcţionarului public. 

Pe perioada preavizului, funcţionarul public este obligat să-şi continue 

activitatea potrivit programului de lucru, în caz contrar el poate fi sancţionat 

disciplinar, mergându-se până la încetarea disciplinară a raportului de serviciu. 

Un alt caz de încetare a raportului de serviciu din iniţiativa 

funcţionarului public este,aşa cum am arătat, transferul la cerere prevăzut de 

art. 91 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 care se poate realiza numai cu acordul 

instituţiei de la care pleacă, în cazuri precum ar fi apropierea de familie, 

trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale etc.. 
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Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în 

următoarele condiţii: 

• de drept; 

• prin acordul părţilor, consemnat în scris; 

• prin eliberare din funcţia publică; 

• prin destituire din funcţia publică; 

• prin demisie. 

Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune eliberarea 

din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului 

public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru motive neimputabile 

funcţionarului public, în următoarele cazuri: 

• autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost 

mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o 

urmeze; 

• autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a 

reorganizări iactivităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public; 

• ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată 

de către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit 

nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătoreşti de reintegrare; 

• pentru incompetenţă profesională în cazul obţinerii calificativului 

„nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

• funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 49 

lit.g) –Legea nr.188/1999; 

• starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată 

prin deciziea organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite 

acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice 

deţinute. 

Destituirea din funcţie se dispune prin act administrativ al 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, care se comunică 

funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de data emiterii, pentru 

motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: 

• ca sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvârşirea repetată a unor 

abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave; 

• dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul 

public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile 

calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. 

Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de 

serviciu prin demisie,notificată în scris conducătorului autorităţii sau instituţiei 
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publice. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile 

calendaristice de la înregistrare. 

Reorganizarea activităţii, în sensul dispoziţiilor prezentei legi, constă în 

mutarea autorităţii sau a instituţiei publice în altă localitate sau, în modificarea 

substanţială a atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice, precum şi a 

structurii organizatorice a compartimentelor. Reducerea unui post este 

justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 

50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare apostului 

respectiv. La încetarea raportului de serviciu, funcţionarul public are 

îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea 

exercitării atribuţiilor de serviciu. 

La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează 

drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de 

serviciu a încetat din motive imputabile acestuia. 

 

7.20. Codul de conduită a funcţionarilor publici 

 

Codul de conduită a funcţionarilor publici este reglementat de Lege nr. 

7 din18/02/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 

23/02/2004 şi reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor 

publici. Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de 

conduită sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru 

persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii 

serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum 

şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 

administraţia publică, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării 

unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la 

nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este 

îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea 

funcţiilor publice; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi 

funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei 

publice, pe de altă parte. 

Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici : 

• Asigurarea unui serviciu public de calitate 

• Loialitatea faţă de Constituţie şi lege 
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• Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

• Libertatea opiniilor 

• Activitatea publică 

• Activitatea politică 

• Folosirea imaginii proprii 

• Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice 

• Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

• Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

• Participarea la procesul de luare a deciziilor 

• Obiectivitate în evaluare 

• Folosirea prerogativelor de putere publică 

• Utilizarea resurselor publice 

• Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 
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CAPITOLUL 8. 

8. RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 

 

8.1. Responsabilitatea şi răspunderea 

 

Responsabilitatea funcţionarilor publici, aceasta a fost definită prin 

raportarea conştientă la nevoile sociale, la sarcinile pe care le au şi pe care le 

consideră îndatoriri de prim ordin. Pentru aceşti funcţionari publici, 

responsabili sociali, realizarea sarcinilor de serviciu, rezolvarea cu 

promptitudine şi seriozitate a problemelor cetăţenilor, reprezintă felul de a fi şi 

scopul existenţei lor sociale. 

În opoziţie cu atitudinea conştientă de responsabilitate socială a 

funcţionarilor publici se află atitudinea de delăsare, indiferenţă şi birocratism 

faţă de problemele celor pe care trebuie să-i slujească. Atunci când funcţionarii 

publici săvârşesc abateri, produc prejudicii şi tulburări bunului mers al 

activităţii sau prestigiului autorităţilor din care fac parte, săvârşesc abuzuri de 

orice natură sau vătăma drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, 

intervine ceea ce se numeşte răspunderea juridică a acestora. 

Prin urmare, în comportamentul funcţionarului public trebuie să 

primeze responsabilitatea, îndeplinirea cu o convingere reieşită din înţelegerea 

raţională a fenomenelor, a sarcinilor sale, convins că slujirea cu credinţă a 

interesului public este baza comportamentului său profesional şi moral. 

 

8.2. Formele de răspundere specifice dreptului administrativ 

 

În cazul încălcării normelor juridice se pun în pericol valorile sociale 

pe care aceste norme le apără. Pentru ocrotirea acestor valori s-a stabilit o 

răspundere juridică, atunci când normele juridice sunt încălcate, în sensul că 

persoanele care se fac vinovate de săvârşirea unor fapte, prin care se încalcă 

normele juridice, să suporte anumite consecinţe juridice, adică să fie pasibile 

de aplicarea de sancţiuni juridice. 

Răspunderea juridică poate fi utilizată fie în accepţiunea de 

ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale în cazul 

încălcării normelor juridice, fie desituaţie juridică în care se află persoana 

care a încălcat normele juridice. 

În raport cu gravitatea încălcării, cu consecinţele faptei antisociale, 

există maimulte forme de răspundere juridică. 

Astfel, există o răspundere penală, în cazul săvârşirii unor fapte 

deosebit de grave din punct de vedere al valorilor ocrotite, anume în cazul 

săvârşirii de infracţiuni. 
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Pentru fapte având un pericol social mai redus, anume abaterile 

administrative, a fost instituită răspunderea administrativă. 

Nerespectarea îndatoririlor de serviciu antrenează, în general, 

răspunderea disciplinară. 

În sfârşit, există şi o răspundere civilă, în situaţia în care prin fapta 

săvârşită s-au produs şi prejudicii materiale, fie în dauna societăţii fie în dauna 

unei alte persoane fizice sau juridice. 

Pentru a exista răspundere juridică, este necesar ca fapta săvârşită să fie 

incriminată de normele juridice, persoana în cauză să săvârşească fapta cu 

vinovăţie şi să existe o legătură cauzală între faptă şi consecinţele antisociale 

produse. Stabilirea unei anumite forme de răspundere juridică pentru 

săvârşirea unor fapte antisociale depinde de voinţa şi interesele celor aflaţi la 

conducerea statului în acel moment, de importanţa valorilor sociale ce trebuie 

ocrotite, potrivit evaluării date de guvernanţi, în scopul deplinei apărări a 

acestor valori. 

În cadrul formelor răspunderii juridice, un loc important îl ocupă 

răspunderea administrativă. Acest fapt se explică prin aceea că printre cele mai 

frecvente fapte antisociale se numără şi abaterile administrative, în primul rând 

săvârşirea de contravenţii. 

Răspunderea administrativă nu trebuie confundată cu răspunderea 

contravenţională, nu trebuie redusă la aceasta din urmă. Răspunderea 

contravenţională este o formă a răspunderii administrative, neîndoielnic, cea 

mai des întâlnită şi cea mai importantă. 

 

8.3. Răspunderea administrativ-disciplinară 

 

Fapta de încălcare cu vinovăţie a normelor dreptului administrativ 

poartă numele de abatere disciplinară. 

Trăsăturile principale ale răspunderii administrativ - disciplinare 

sunt: 

• se întemeiază, în general, pe încălcarea unui raport de drept 

administrativ, dar poate fi atrasă şi de abaterile administrative rezultate din 

încălcarea legii penale; 

• autorul abaterii poate fi: 

• un organ al administraţiei publice; 

• un funcţionar public; 

• un organism nestatal; 

• o persoană fizică. 

• subiectul activ al raportului juridic de tragere la răspundere este 

întotdeauna o autoritate publică; 
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• se întemeiază pe vinovăţia (culpa) subiectului pasiv, care are 

capacitate de drept administrativ; 

Sancţiunile pentru abaterile administrativ - disciplinare îmbracă 

mai multe modalităţi cum ar fi: 

• amenda, ca în situaţia încălcării unor dispoziţii ale Legii nr.26/1990, 

privind Registrul Comerţului; 

• majorări de întârziere pentru neplata la timp a obligaţiilor bugetare 

privind impozite, taxe, contribuţii etc.; 

• dizolvarea organului ales: ex. Consiliul local care a adoptat, în mod 

repetat, hotărâri anulate de instanţa ca nelegale; 

• demiterea primarului etc. 

Procedura de aplicare a sancţiunilor administrativ - disciplinare 

trebuie să fie una contencioasă. Aceasta cuprinde norme cu privire la: 

• constatarea faptei, a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi rezultatul 

vătămător; 

• termenele de prescripţie sau de decădere; 

• stabilirea organului administraţiei publice competent să constate 

săvârşirea abaterii şi conţinutul actului de constatare; 

• exercitarea căilor de atac; 

• modalităţi de executare etc. 

În opinia profesorului A. Iorgovan, răspunderea administrativ-

disciplinară, este situaţia juridică prin care se concretizează raportul 

sancţionator fără caracter contravenţional, stabilit între subiectul activ al 

faptei care săvârşeşte cu vinovăţie o abatere administrativ-disciplinară şi 

subiectul activ al răspunderii, anume autoritatea care aplică sancţiunea. 

Din aceasta definiţie rezultă că răspunderea administrativ-

disciplinară prezintă următoarele trăsături: 

1. este o situaţie juridică, anume un complex de drepturi şi obligaţii 

corelative, care formează conţinutul unui raport juridic sancţionator fără 

caracter contravenţional; 

2. subiectul activ al răspunderii administrativ-disciplinare este o 

autoritate publică ce trebuie să sancţioneze fapta ilicită săvârşită de o persoana 

fizică sau juridică. 

Cât priveşte subiectul activ, persoana fizică, acesta este, prin excepţie, 

un funcţionar public. 

Referitor la subiectul pasiv al răspunderii administrativ-disciplinare, 

acesta poate fi un organ de stat, pentru care interesează calitatea de persoană 

de drept public, nu neapărat de persoană juridică, ce are personalitate juridică; 

o organizaţie nestatală sau o persoană fizică, funcţionar public sau fără această 

calitate; 
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3. Temeiul obiectiv al răspunderii este dat de abaterea administrativ-

disciplinară prin care se încalcă, în principal, o normă de drept administrativ şi 

prin excepţie, o normă de drept penal, care priveşte fapta cu caracter 

administrativ care, conform disp. art. 181 din Codul penal, nu prezintă gradul 

de pericol social al unei infracţiuni. 

Cât priveşte temeiul subiectiv al răspunderii administrativ-disciplinare, 

acesta este constituit de vinovăţie, în lipsa acesteia neexistând răspunderea 

amintita; 

4. Sancţiunile administrativ-disciplinare nu sunt privative de libertate 

(exemplu, suspendarea permisului auto pentru nerespectarea regulilor de 

circulaţie) spre deosebire, depildă, de sancţiunile contravenţionale care pot 

avea şi caracter privativ de libertate (închisoare contravenţională). 

 

8.4. Răspunderea contravenţională 

 

Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi 

sancţionată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a 

consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului 

municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

Contravenţia prezintă un grad de pericol social mai redus decât 

infracţiunea, fapt care determină ca şi sancţiunile care se aplică în cazul 

contravenţiilor să fie mai puţin aspre decât în cazul infracţiunilor. 

Severitatea mai scăzută a sancţiunilor contravenţionale, se referă mai 

ales, la faptul că, în cazul săvârşirii de contravenţii, în majoritatea covârşitoare 

a situaţiilor, nu se aplică măsuri privative de libertate, ci sancţiuni de altă 

natură, de regulă plata unor amenzi. 

În ceea ce priveşte răspunderea contravenţională a persoanelor fizice, 

există anumite condiţii. 

Astfel, minorii sub 14 ani nu răspund, iar sancţiunea închisorii 

contravenţionale nu poate fi aplicată decât celor care au împlinit vârsta de 16 

ani. 

Aceste reglementări se bazează pe faptul că minorii nu au suficient 

discernământ spre a putea aprecia periculozitatea faptelor lor. 

În cazul unor contravenţii, făptuitorul trebuie să aibă o anumită calitate, 

ca de exemplu, conducător auto, gestionar, posesor al unui permis de pescuit 

etc. 
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8.4.1. Subiecţii şi condiţiile răspunderii contravenţionale:Vinovăţia 

Pentru existenţa unei contravenţii este necesară vinovăţia, adică 

acţiunea sau inacţiunea prin care a fost săvârşită contravenţia să se întemeieze 

pe intenţie sau pe culpă. 

Fapta este săvârşită cu intenţie, în situaţia în care persoana în cauză 

prevede şi urmăreşte sau acceptă, chiar dacă nu urmăreşte, rezultatele faptei 

sale. 

Culpa există atunci când o persoană socoteşte, cu uşurinţă, că 

rezultatele faptei sale nu se vor produce sau nu le prevede, deşi ar fi trebuit să 

le prevadă. 

 

8.4.2. Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională 

Există unele situaţii când, deşi o persoană săvârşeşte o contravenţie, nu este 

pasibilă de sancţiune, cu alte cuvinte, este exonerată de răspundere 

contravenţională. 

În cazul răspunderii contravenţionale, cauzele care exonerează de 

răspundere sunt aceleaşi ca şi în cazul răspunderii penale. 

Potrivit art. 11(1) din O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cauzele care exonerează de răspundere sunt: legitima 

apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau morală, cazul fortuit, 

eroarea de fapt. 

De asemenea, nu constituie contravenţie fapta săvârşită de o persoană 

care din cauza stării mintale sau a unei infirmităţi nu poate răspunde de fapta 

sa, precum şi fapta săvârşită de minorul sub 14 ani. 

Se mai poate adăuga beţia involuntară completă ca o cauză care 

exonerează de răspundere. 

Totodată, după expirarea termenului când sancţiunea contravenţională 

putea fi aplicat sau executată, făptuitorul nu mai poate fi tras la răspundere. 

Prescripţia, are, aşadar, ca efect exonerarea de răspundere. 

a) Legitima apărare 

Poate invoca starea de legitimă apărare persoana care săvârşeşte o 

contravenţie pentru a evita un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat 

împotriva sa, a altei persoane sau aunui interes public şi care pune în pericol 

grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. 

Pentru ca fapta să fie considerată a fi legitimă apărare, trebuie să 

îndeplinească mai multe condiţii: 

• fapta de apărare să fie răspunsul la un atac, trebuie deci să fie 

precedată de un atac. 
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Prin atac se înţelege o acţiune efectuată cu intenţia de a vătăma o 

valoare socială ocrotită printr-o normă juridică (persoană, drepturile acesteia, 

interesul public). 

• atacul să fie material, direct, imediat şi injust. 

b) Starea de necesitate 

Se află în stare de necesitate persoana care săvârşeşte o contravenţie 

pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat pe altă cale, 

viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane, un bun material 

al său sau aparţinând altuia, ori un interes public. 

c) Constrângerea fizică sau morală 

Nu este considerată contravenţie fapta săvârşită de o persoană, în cazul 

în care au fost exercitate asupra făptuitorului presiuni, acţiuni coercitive spre 

a-1 obliga să săvârşească contravenţia. 

Constrângerea se poate realiza fie sub aspect fizic, făptuitorul neputând 

rezista acesteia, fie sub aspect moral, prin ameninţarea cu un pericol grav 

pentru persoana sa ori a altei persoane, ce nu putea fi înlăturat în alt mod decât 

prin săvârşirea contravenţiei. 

d) Cazul fortuit 

Cazul fortuit constă în intervenţia unei întâmplări ce nu putea să fie 

prevăzută sau înlăturată şi care determină producerea rezultatului socialmente 

periculos. 

Făptuitorul este exonerat de răspundere contravenţională deoarece nu a 

avut posibilitatea să prevadă factorul extern care a determinat producerea 

rezultatului. 

Nu intervine această cauză de exonerare de răspundere în cazul în care 

făptuitorul nu aprevăzut rezultatul, care putea fi prevăzut în mod obişnuit de 

orice persoană. 

e) Eroarea de fapt 

Prin eroare de fapt se înţelege necunoaşterea sau cunoaşterea greşită de 

către făptuitor, în momentul săvârşirii contravenţiei, a existentei unei 

împrejurări de care depinde caracterul contravenţional al faptei sale. 

Dacă el ar fi cunoscut în mod corect acea împrejurare, el nu ar mai fi 

săvârşit fapta respectivă. 

Contradicţia dintre realitatea obiectivă şi reprezentarea sa subiectivă îl 

împiedică pe făptuitor să-şi dea seama de caracterul contravenţional al faptei 

sale. 

Dimpotrivă, eroarea de drept, adică necunoaşterea unei norme juridice, 

nu exonerează de răspundere, potrivit principiului că nimeni nu se poate apăra 

invocând necunoaşterea legii. 

f) Iresponsabilitatea şi infirmitatea 
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Iresponsabilitatea constituie o cauză care exonerează de răspundere, 

deoarece persoana iresponsabilă nu posedă capacitatea psihică (discernământ, 

raţiune etc.) spre a putea aprecia în mod corect fapta sa, consecinţele acesteia, 

caracterul ei licit sau ilicit. 

Starea de iresponsabilitate poate fi permanentă, de exemplu o debilitate 

mintală congenitală, sau temporară (intermitentă), producându-se numai în 

anumite momente, de exemplu, în cazul unei epilepsii. 

Deşi nu răspunde contravenţional, împotriva făptuitorului se pot lua 

măsuri de siguranţă, cu caracter medical ca, de exemplu, obligarea la un 

tratament medical de specialitate. 

Infirmitatea poate să constituie, în anumite situaţii, o cauză care 

înlătură răspunderea contravenţională. 

g) Minoritatea 

Fapta săvârşită de un minor sub 14 ani nu este considerată contravenţie 

chiar dacă, potrivit legii, prezintă caracteristicile unei contravenţii. Lipsa 

discernământului îl exonerează pe minorul sub 14 ani de răspundere 

contravenţională. 

Pentru minorii între 14 - 18 ani, sancţiunea contravenţională se reduce 

la jumătate. 

h) Beţia accidentală completă 

Fapta celui care, în momentul săvârşirii acesteia se afla, datorită unor 

împrejurării ndependente de voinţa sa, în stare de beţie completă, provocată de 

alcool sau alte substanţe, nu constituie infracţiune. 

Beţia este o stare psihică anormală, ca urmare a efectelor produse 

asupra organismului, în special asupra facultăţilor mintale, de anumite 

substanţe consumate de persoana în cauză, cea mai frecventă fiind alcoolul 

(beţia alcoolică sau intoxicaţia etilică). 

Beţia accidentală completă poate fi consecinţa inhalării unor vapori de 

alcool, neofalină ori alte substanţe din mediu în care persoana îşi desfăşoară 

activitatea curentă sau se află din întâmplare, situaţie în care acea persoană nu 

mai este responsabilă de faptele sale. 

În cazul în care o asemenea persoană săvârşeşte o contravenţie, va fi 

exonerată de răspundere. 

 

8.4.3. Răspunderea contravenţională si răspunderea civilă. 

Este posibil ca, printr-o faptă socotită contravenţie, să se producă 

daune altor persoane. Chiar dacă persoana care a săvârşit acea faptă este 

exonerată de răspundere contravenţională, ea rămâne, totuşi, obligată să repare 

prejudiciul pe care 1-a provocat prin fapta sa. 
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Exonerarea de răspundere contravenţională priveşte numai aplicarea de 

sancţiuni contravenţionale şi nici decum obligaţia de a repara pagubele 

produse prin acea faptă. 

În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei a fost pricinuită o pagubă 

şi există tarif de evaluare a acesteia, agentul constatator, dacă are dreptul să 

aplice sancţiunea, stabileşte despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiune 

despre aceasta în procesul-verbal. 

În ceea ce priveşte despăgubirile civile, pe care contravenientul este 

obligat să le plătească părţii vătămate, pentru paguba pe care aceasta a suferit-

o ca urmare a săvârşirii contravenţiei, în procesul-verbal, după descrierea 

faptei cauzatoare de prejudiciu, se va menţiona, în mod amănunţit, în ce a 

constat paguba, de exemplu, ce bunuri au fost distruse, degradate ori însuşite 

de la partea vătămată, cui aparţin bunurile respective, precum şi orice alt 

element necesar pentru evaluarea cât mai exactă a pagubei şi pentru 

identificarea părţii vătămate. 

În cazul în care agentul constatator este competent să aplice sancţiunea 

contravenţională, el va calcula valoarea prejudiciului, pe baza tarifului legal, 

iar suma va fi consemnată în procesul-verbal. 

Dacă agentul constatator nu este competent să aplice sancţiunea, 

despăgubirile vor fistabilite de către organul competent să aplice sancţiunea 

contravenţională, la cererea părţii vătămate. 

Agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă părţii vătămate 

măsura adoptată, pentru ca aceasta să poată obţine de la contravenient suma 

datorată de acesta, prin trimiterea unor copii de pe procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei. 

 

8.4.4. Sancţiunile contravenţionale: 

Avertismentul 

Cea mai blândă sancţiune contravenţională este avertismentul. 

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului 

asupra pericolului social al faptei săvârşite,însoţită de recomandarea de a 

respecta dispoziţiile legale. (O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001, art. 7(1)) 

Avertismentul este, deci, o sancţiune fără efecte juridice, asemănător 

unei sancţiuni morale. În general, avertismentul se prezintă sub formă verbală. 

Amenda 

Cea mai frecventă sancţiune contravenţională este amenda. 

Amenda constă în plata unei sume de bani, care variază în funcţie de 

natura şi gravitatea faptei. De regulă, actele normative prevăd, pentru fiecare 

contravenţie în parte, o limită minimă şi una maximă, pentru ca amenda să 
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poată fi aplicată ţinându-se seama de împrejurările concrete în care a fost 

săvârşită contravenţia, cu alte cuvinte, sancţiunea să poată fi individualizată. 

În mod excepţional, unele acte normative nu prevăd limite minime şi 

maxime ale amenzilor, ci calcularea şi aplicarea lor pe baza anumitor criterii. 

Amenda contravenţională are caracter administrativ. Pentru 

contravenţiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi 

între 50 lei şi 10.000 lei. Pentru contravenţiile stabilite prin hotărâri ale 

consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti se pot prevedea amenzi între 25 lei şi 2500 lei. 

În ceea ce priveşte aplicarea amenzii contravenţionale, agentul 

constatator va ţine seama de limita minimă şi limita maximă prevăzută de actul 

normativ care stabileşte acea contravenţie, de frecventa acelei contravenţii în 

zona respectivă, mergându-se spre limita maximă dacă frecvenţa este mare, în 

funcţie de gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost săvârşită, de situaţia 

materială a contravenientului, de veniturile şi obligaţiile de întreţinere care îi 

revin etc. 

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore 

de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute 

în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această 

posibilitate în procesul-verbal. în actul normativ de stabilire a contravenţiilor 

această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. 

Închisoarea contravenţională 

Închisoarea contravenţională este o sancţiune contravenţională 

prevăzută de O.G. nr. 2/2001 care se poate institui numai prin lege şi care se 

aplică în cazul săvârşirii unor fapte de un grad mai ridicat de pericol social. 

În prezent, Sancţiunea închisorii contravenţionale a fost desfiinţată 

conform Ordonanţei de urgenţă nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru 

desfiinţarea închisorii contravenţionale, şi înlocuită cu prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 

de ore. Sancţiunea prevăzută se stabileşte alternativ cu amenda. 

Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 

Sediul materiei : Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 

juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi 

închisorii contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, a fost 

modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. 108 din 24 octombrie2003 pentru 

desfiinţarea închisorii contravenţionale, purtând titlul: ORDONANŢĂ 

privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
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comunităţii”. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi 

prevăzută numai în legi sau în ordonanţe ale Guvernului, prin care se stabilesc 

şi se sancţionează anumite fapte ceconstituie contravenţii. Sancţiunea 

contravenţională prestării unei activităţi în folosul comunităţii se stabileşte 

întotdeauna alternativ cu amenda şi poate fi aplicată numai deinstanţa de 

judecată. 

 

 

Confiscarea 

Confiscarea este o sancţiune contravenţională complementară, ea 

constând înreţinerea forţată a unor bunuri, anume a celor care au servit la 

săvârşirea contravenţiei, dacă aceste bunuri aparţin contravenientului. 

Uneori, confiscarea are un caracter temporar. Astfel, autovehiculele sau 

remorcile staţionate neregulamentar pot fi blocate sau ridicate, transportate şi 

depozitate în spaţii special amenajate stabilite de consiliile locale, până la 

eliberarea acestora proprietarilor lor. 

Suspendarea activităţii şi anularea autorizaţiei de funcţionare 

În unele acte normative este prevăzută şi sancţiunea suspendării 

activităţii agentului economic în cazul săvârşirii anumitor contravenţii. 

De exemplu, în cazul servirii de băuturi alcoolice consumatorilor aflaţi 

în vădită stare de ebrietate, minorilor, precum şi al refuzului responsabililor 

sau patronilor localurilor publice de a acorda sprijin organelor de poliţie în 

restabilirea, ordinii publice, se poate suspenda activitatea localului public pe o 

perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile. 

Această sancţiune are un caracter complementar, ea aplicându-se pe 

lângă sancţiunea principală, amenda sau închisoarea contravenţională. 

Nu este însă o sancţiune obligatorie, lăsându-se la aprecierea agentului 

constatator dacă să dispună sau nu suspendarea activităţii agentului economic. 

Închiderea contului bancar 

Măsura închiderii contului bancar echivalează, în fapt, cu suspendarea 

sau chiar cu încetarea activităţii agentului economic, întrucât închiderea 

contului îl pune în imposibilitate pe acesta de a-şi desfăşura activitatea în 

viitor. 

 

8.4.5. Stabilirea si constatarea contravenţiei 

Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi 

sancţionată ca tare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a 

consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului 

municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 
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Prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona 

contravenţii în toate domeniile de activitate. Prin hotărâri ale autorităţilor 

administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează 

contravenţii în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit 

atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite 

contravenţii prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului. 

Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi 

sancţiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din 

pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, 

a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor 

din jurul blocurilor de locuinţe; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive 

aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi a 

altor instituţii de educaţie şi cultură; întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a 

altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere. 

 

8.4.6. Constatarea contravenţiilor 

Conform art. 15 din O.G. 2/2001, contravenţia se constată printr-un 

proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care 

stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi 

constatatori. 
Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi, persoanele 

împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor 

administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, 

primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte 

persoane prevăzute în legi speciale. 

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod 

obligatoriu: 

• data şi locul unde este încheiat; 

• numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator; 

• datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, 

ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; 

• descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a 

fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la 

aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; 

• indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează 

contravenţia; 

• indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare 

producerea unui accident de circulaţie; 
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• posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii 

prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; 

• termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. 

Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi 

timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. Pentru 

aceeaşi faptă nu se pot aplica două sau mai multe sancţiuni principale,repetate. 

 

8.4.7. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 

Potrivit art. 21 din O.G. 2/2001, în cazul în care prin actul normativ de 

stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul 

constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea. Dacă, 

potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul 

constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare 

se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea, 

în acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal. 

Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie 

să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se 

seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de 

săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de 

circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în 

procesul-verbal. 

 

8.4.8. Căile de atac împotriva actelor de aplicare a sancţiunilor 

contravenţionale 

Potrivit art. 31 din O.G. 2/2001, împotriva procesului-verbal de 

constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în 

termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte 

despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât 

contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării. 

Conform art. 32 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, plângerea 

însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune 

la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o 

primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens sau direct la 

instanţa de judecată.Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată 

judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Plângerea 

suspendă executarea.Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 

30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei 

care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor 
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indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane 

în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. 

 

8.4.9. Executarea sancţiunilor contravenţionale 

Potrivit art. 37 din O.G. 2/2001, procesul-verbal neatacat în termenul 

de 15 zile precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a 

soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 

Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este 

prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul 

constatator. 

Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în 

condiţiile legii. 

Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face 

potrivit dispoziţiilor legale. Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care 

a dispus această măsură, în condiţiile legii, în caz de anulare sau de constatare 

a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror 

deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în 

drept. 
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CAPITOLUL 9. 

9. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

 

9.1. Consideraţii introductive 

 

Administraţia publică este activitatea de organizare a executării şi de 

executare în concret a legii. Prin natura sa această activitate este derivată din 

lege şi trebuie să se conformeze legii. 

Autorităţile administraţiei publice ca şi celelalte autorităţi 

administrative care acţionează în vederea organizării executării şi executării 

legi, în conformitate cu competenţele pe care le au, pot încălca drepturi ce 

aparţin persoanelor fizice sau juridice şi prin aceasta secreează litigii ce trebuie 

soluţionate pe calea activităţii jurisdicţionale. 

Este astfel necesar ca cei administraţi să aibă dreptul de a se adresa 

unui judecătorcând le-au fost încălcate drepturile, ca urmare a unor abuzuri sau 

a unor greşeli. 

În sens larg, totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi cei 

administraţi, indiferent de natura juridica a litigiilor, constituie 

contenciosul administrativ. 

În sens restrâns noţiunea de contencios administrativ se referă doar la 

acele litigii în care autorităţile administraţiei publice şi alte organizaţii folosesc 

regimul juridic administrativ, în baza competenţei pe care le-o conferă legea. 

Puterea “discreţionară” a autorităţilor administraţiei publice nu este 

nelimitată. În primul rând atribuţiile unei autorităţi administrative sunt 

prevăzute într-un act normativ (lege, hotărâre de guvern etc.), acesta din urmă 

trebuind la rândul sau să fie conform cu Constituţia României sau cu alte acte 

de forţă juridică superioară. 

Pentru respectarea legalităţii în cadrul activităţii executive există mai 

multe instrumente juridice de control. Ne oprim însă la controlul jurisdicţional 

al legalităţii activităţii administraţiei publice. Importanţa acestui tip de control 

a fost subliniată în Constituţia României, care îl reglementează în felul 

următor, în art.48(1): “Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate 

publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal 

a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, 

anularea actului şi repararea pagubei.” 

Reglementarea contenciosului administrativ prin Legea nr. 554 din 2 

decembrie 2004, publicată în M.O. nr. 1154 din 7 decembrie 2004. 
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9.2. Dispoziţii generale. Subiectele de sezină. 

 

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-

un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 

prin nesoluţionarea întermenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ competente,pentru anularea actului, recunoaşterea 

dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost 

cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. 

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana 

vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act 

administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. 

Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale 

organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că 

ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorităţii administrative nu poate 

fi înlăturat decât prin justiţie, poate sesiza instanţa competentă de contencios 

administrativ de la domiciliul petentului. Petiţionarul dobândeşte,de drept, 

calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. 

Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuţiilor prevăzute 

de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi 

intereselor legitime ale persoanelor se datorează existenţei unor acte 

administrative unilaterale individuale ale autorităţilor publice emise cu exces 

de putere, sesizează instanţa de contencios administrativ de la domiciliul 

persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petiţionarul 

dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această 

calitate. 

Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat 

în emiterea unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va 

sesiza instanţa de contencios administrativ competentă de la sediul autorităţii 

publice emitente. Pentru această situaţie, instanţa, din oficiu sau la cerere, 

poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică 

interesate. 

Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să 

solicite instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai 

poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În 

cazul admiterii acţiunii, instanţa se va pronunţa, la cerere, şi asupra legalităţii 

actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra 

efectelor civile produse. 

Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin 

ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale, se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi. 



 167 

În condiţiile prezentei legi, acţiunile în contencios administrativ pot fi 

introduse de prefect şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum 

şi de orice persoană de drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când 

s-a vătămat un interes legitim. Participarea în instanţă a reprezentantului 

Ministerului Public este obligatorie. 

 

9.3. Semnificaţia unor termeni utilizaţi în Legea nr. 554/2004: 

 

a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de 

persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime 

private vătămate prin acte administrative; în sensul prezentei legi, sunt 

asimilate persoanei vătămate şi organismele sociale care invocă vătămarea 

unui interes public prin actul administrativ atacat; 

b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru 

satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul 

prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut 

statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public; 

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau 

normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării 

executării legii, dând naştere,modificând sau stingând raporturi juridice; sunt 

asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele 

încheiate de autorităţile publice care au ca obiect: 1) punerea învaloare a 

bunurilor proprietate publică; 2) executarea lucrărilor de interes public; 3) 

prestarea serviciilor publice; 4) achiziţiile publice; 

d) act administrativ-jurisdicţional - actul juridic emis de o autoritate 

administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict, după o 

procedură bazată pe contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare; 

e) contenciosul administrativ - activitatea de soluţionare, de către 

instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în 

care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut 

fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul 

prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul 

nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes 

legitim; 

f) instanţa de contencios administrativ, denumită în continuare 

instanţă - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi 

tribunalele administrativ-fiscale; 
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g) nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu 

răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă 

prin lege nu se prevede alt termen; 

h) refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, 

cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea; 

i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorităţii 

publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act 

administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării acestuia; 

j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ 

referitor la problemele strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate, 

specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanţilor de a da 

ordine subordonaţilor în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de 

pace sau război, sau, după caz, la îndeplinirea serviciului militar; 

k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate 

publică, în scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public; 

l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia 

constituţională,garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 

ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei 

autorităţilor publice; 

m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparţinând 

autorităţilor administraţiei publice, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţie sau de lege; 

n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituţie 

sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; 

o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită 

conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, 

prefigurat; 

p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită 

conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în 

colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public; 

r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, 

sindicate, asociaţii, fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate 

protecţia drepturilor diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna 

funcţionare a serviciilor publice administrative; 

s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu 

evidenţă sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei 

autorităţi publice ori a unui serviciu public; 

ş) instanţă de executare - instanţă care a soluţionat fondul litigiului de 

contencios administrativ. 
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Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat 

de a rezolva ocerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după 

caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. 

 

9.4. Tutela administrativă 

 

Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute de lege (a se vedea pct. 7. 

e) Termenul de introducere a acţiunii), în faţa instanţei de contencios 

administrativ, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le 

consideră nelegale. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei 

de contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale prin 

care se încalcă legislaţia privind funcţia publică, în condiţiile prezentei legi şi 

ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. 

Până la soluţionarea cauzei, actul atacat, în ambele situaţii (atacare de 

către prefect sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici) este suspendat de 

drept. 

 

9.5. Excepţia de nelegalitate 

 

Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând 

în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii 

interesate. În acest caz, instanţa, constatând că de actul administrativ depinde 

soluţionarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanţa de 

contencios administrativ competentă, suspendând cauza. 

Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de 

urgenţă, în şedinţă publică, cu citarea părţilor. 

Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului, 

care se declară în 48 de ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecă 

în 3 zile de la înregistrare, cucitarea părţilor prin publicitate. 

În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat 

nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona 

cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. 

 

9.6. Actele nesupuse controlului şi limitele controlului 

 

Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: a) actele administrative 

ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; b) 

actele de comandament cu caracter militar. 
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Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele 

administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege 

organică, o altă procedură judiciară. 

Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, 

al stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi 

securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum 

şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi 

epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere. În cazul acestor litigii 

nu sunt aplicabile prevederile art. 14 (a se vedea pct. 7.h) Suspendarea 

executării actului) şi art. 21 ( a se vedea pct.7 0) Judecarea recursului în situaţii 

deosebite). 

 

9.7. Actele administrativ-jurisdicţionale 

 

Jurisdicţiile administrative speciale sunt facultative şi gratuite. Actele 

administrativ jurisdicţionale pot fi atacate direct la instanţa de contencios 

administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la 

comunicare, dacă partea nu exercită căile administrativ jurisdicţionale de atac. 

Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială înţelege să 

nu utilizeze calea administrativ-jurisdicţională de atac, va notifica aceasta 

organului administrativ-jurisdicţional competent. Termenul prevăzut mai sus 

începe să curgă de la data notificării. 

Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială 

înţelege să renunţela calea administrativ-jurisdicţională în timpul soluţionării 

acestui litigiu, va notifica intenţiasa organului administrativ-jurisdicţional 

sesizat, care emite o decizie ce atestă renunţarea la jurisdicţia administrativă 

specială. Termenul prevăzut de 15 zile, începe să curgă de la data comunicării 

acestei decizii.  

 

9.8. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ 

 

a) Procedura prealabilă (recursul administrativ) 

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 

persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes 

legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii 

publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, 

revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală 

măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există. Plângerea prealabilă, 

formulată potrivit acestor prevederi se soluţionează în termenul prevăzut la art. 

2 alin. (1) lit.g). 
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Aceste prevederi sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială 

prevede o procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru 

aceasta. 

Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată 

într-un drept alsău sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu 

caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat 

cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni 

prevăzut la alin. (7). 

În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul 

Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc 

cererile celor vătămaţi prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi 

în cazul prevăzut la art. 4 alin. (2) (în Textul art. 2 alin. (1) lit. g) este 

următorul: nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu 

răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă 

prin lege nu se prevede alt termen; Textul art. 7 alin (7) este următorul: 

Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate 

introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar 

nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este 

termen de prescripţie.Cazul excepţiei de nelegalitate, când instanţa de 

contencios administrativ se pronunţă, după procedura de urgenţă, în şedinţă 

publică, cu citarea părţilor), nu este obligatorie procedura prealabilă. 

Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contractele 

administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, 

dispoziţiile din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod 

corespunzător. 

Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate 

introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar 

nu mai târziu de 6 luni dela data emiterii actului. Termenul de 6 luni este 

termen de prescripţie. 

Procedura în faţa instanţei de contencios administrativ începe cu 

introducerea acţiunii în contencios administrativ, dar cu respectarea 

prevederilor legale privind termenul de introducere a acesteia (a acţiunii) — 

art. 11 din Legea nr. 554/2004. 

b) Obiectul acţiunilor în contencios administrativ 

Sfera actelor ce pot face obiectul unei acţiuni în contencios 

administrativ a fost lărgită. 

Astfel, noţiunea de act administrativ a fost redefinită şi completată. 

Potrivit noii reglementări, actele administrative se împart în acte 

administrative individuale şi normative.     



 172 

Pe lângă acestea intră sub incidenţa legii şi contractele administrative 

(în care se includ, printre altele, anumite contracte încheiate de autorităţile 

publice). 

Vor putea fi atacate şi Ordonanţele Guvernului, precum şi actele 

administrative individuale adresate altui subiect, dacă prin acestea se aduce o 

vătămare unui drept, ori interes legitim propriu. 

c) Subiectele raportului în contencios administrativ 

Este semnificativ extinsă şi categoria persoanelor care pot ataca un act 

în faţa instanţei de contencios administrativ. Până acum acest drept revenea 

numai persoanelor fizice şi juridice. 

Pot formula acţiuni în contencios administrativ şi entităţi care nu au 

personalitate juridică (de ex. grupuri de persoane), precum şi persoanele de 

drept public. 

Persoanele fizice şi juridice 

Potrivit art. l, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al 

său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act 

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea 

actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea 

pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. 

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana 

vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act 

administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. 

Potrivit art. 4, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi 

cercetată oricând încadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la 

cererea părţii interesate. In acest caz, instanţa, constatând că de actul 

administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere 

motivată instanţa de contencios administrativ competentă, suspendând cauza. 

Potrivit art. 9, persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes 

legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe introduce acţiune la 

instanţa de contencios administrativ, însoţită de excepţia de 

neconstituţionalitate. 

Potrivit art. 6, Jurisdicţiile administrative speciale sunt facultative şi 

gratuite. 

Actele administrativ -jurisdicţionale pot fi atacate direct la instanţa de 

contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, 

dacă partea nu exercită căile administraţiv-jurisdicţionale de atac. 

Avocatul Poporului 

Potrivit art. 1, Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, 

potrivit legii sale organice, în baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă 
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apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al autorităţii 

administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiţie, poatesesiza instanţa 

competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. 

Petiţionarul dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat în 

această calitate. 

Ministerul Public 

Potrivit art. l, Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării 

atribuţiilor prevăzute de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor se datorează existentei unor 

acte administrative unilaterale individuale ale autorităţilor publice emise cu 

exces de putere, sesizează instanţa de contencios administrativde la domiciliul 

persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. 

Petiţionarul dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi 

citat în această calitate. 

Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat 

în emiterea unui act administrativ normativ, se vătăma un interes public, va 

sesiza instanţa de contencios administrativ competentă de la sediul autorităţii 

publice emitente. 

Participarea în instanţă a reprezentantului Ministerului Public nu este 

obligatorie, conform art. IV din O.U.G. nr. 190/2005. 

Autoritatea publică emitentă 

Potrivit art. l, Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ 

nelegal poate să solicite instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în 

care actul nu mai poate fi revocat,întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs 

efecte juridice. 

In cazul admiterii acţiunii, instanţa se va pronunţa, la cerere, şi asupra 

legalităţii actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum 

şi asupra efectelor civile produse. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Potrivit art. l, acţiunile în contencios administrativ pot fi introduse de 

prefect şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi de orice 

persoană de drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a 

vătămat un interes legitim. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei 

de contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale prin 

care se încalcă legislaţi aprivind funcţia publică. 

Prefectul 

Potrivit art. 3, Prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios 

administrativ, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le 

consideră nelegale. 
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d) Sesizarea instanţei 

Conform legii, reclamantul va putea formula acţiune şi personal 

împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după 

caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept 

subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri 

pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. Persoana acţionată astfel în 

justiţie îl poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic, de la care a primit 

ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul. 

Reclamantul va anexa la acţiunea depusă la instanţă competentă copia 

actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorităţii 

publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. In situaţia în care 

reclamantul nu a primit nici un răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia 

cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică, 

precum şi orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile. De 

asemenea, reclamantul trebuie să ataşeze la acţiunea introductivă de instanţă şi 

dovada achitării taxei de timbru. 

La primirea cererii, instanţa va dispune citarea părţilor şi va putea cere 

autorităţii al cărei act este atacat să îi comunice de urgenţă acel act, împreună 

cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte 

lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei. 

De asemenea, în situaţia în care reclamant este un terţ în sensul art. l 

alin. 2 din Legea nr. 554/2004 sau când acţiunea este introdusă de Avocatul 

Poporului ori de Ministerul Public,instanţa va cere autorităţii publice emitente 

să îi comunice de urgenţă actul atacat împreună cu documentaţia care a stat la 

baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea 

cauzei. 

Potrivit legii, în mod similar celui mai sus expus se va proceda şi în 

cazul acţiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept 

recunoscut de lege sau un interes legitim. 

Potrivit art. 13 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, dacă autoritatea publică 

nu trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările cerute, conducătorul 

acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu 

de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare 

zi de întârziere nejustificată. 

Revenind la judecarea acţiunilor introductive de instanţă, legea prevede 

că astfel decereri se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţa publică, în 

completul stabilit de lege. Hotărârile vor fi redactate şi motivate de urgenţă, în 

cel mult 10 zile de la pronunţare. 

e) Instanţa competentă 
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Potrivit art. 10, litigiile privind actele administrative emise sau 

încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc 

taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale si accesorii ale acestora, de până la 

5 miliarde lei, se soluţionează, în fond, de tribunalele administrativ-fiscale. 

Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de 

autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, 

contribuţii, datorii vamale şi accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, 

se soluţionează, în fond, de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale 

curţilor de apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. 

Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-

fiscale se judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de 

apel, iar recursul împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios 

administrativ şi fiscal ale curţilor deapel se judecă de Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şiJustiţie, dacă prin lege 

specială nu se prevede altfel. 

Reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de 

la domiciliul pârâtului. 

Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la domiciliul pârâtului, nu 

se poate invoca excepţia necompetenţei teritoriale. 

Potrivit art. 8, persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau 

într-un intereslegitim, printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de 

răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată autorităţii publice emitente 

sau dacă nu a primit nici un răspuns în termenul de 30 de zile, poate sesiza 

instanţa de contencios administrativ competentă, pentru asolicita anularea, în 

tot sau în parte, a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii 

pentru daune morale. 

De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi 

cel care se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, prin 

nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a cererii. 

Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze 

litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract 

administrativ, precum şi orice litigii legate de aplicarea şi executarea 

contractului administrativ. La soluţionarea litigiilor se va avea în vedere regula 

după care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului 

priorităţii interesului public. 

Potrivit art. 16, cererile în justiţie vor putea fi formulate şi personal 

împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după 

caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept 

subiectiv sau la un interes legitim, dacăse solicită plata unor despăgubiri 

pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. 
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In cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă va putea fi 

obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă. 

Persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe 

superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu 

elaboreze actul. 

f) Termenul de introducere 

Potrivit art. 11, cererile prin care se solicită anularea unui act 

administrativ individual sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea 

pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: 

- data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data 

comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; 

- data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi 

termenul de un an de la data emiterii actului; 

- data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, 

în cazul contractelor administrative. 

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, 

cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un 

an de la data emiterii actului. 

In cazul acţiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul 

Public sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, termenul curge de la 

data când s-a cunoscut existenţa actului nelegal, dar nu mai târziu de un an de 

la data emiterii actului. 

Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi 

neconstitutionale, precum şi actele administrative cu caracter normativ care se 

consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând. 

Termenul principal de 6 luni este termen de prescripţie, iar termenul de 

un an este termen de decădere. 

g) Suspendarea executării actului 

Suspendarea anterior sesizării prin acţiune a instanţei 

Potrivit art. 14, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei 

pagube iminente, odată cu sesizarea, prin plângere prealabilă, a autorităţii 

publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei 

competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la 

pronunţarea instanţei de fond. 

Instanţa va rezolva cererea de suspendare, de urgenţă, cu citarea 

părţilor. 

Când în cauza este un interes public major, de natură a perturba grav 

funcţionarea unui serviciu public administrativ de importanţă naţională, 

cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de 

Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare. 
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Încheierea sau, după caz, sentinţa prin care se pronunţă suspendarea 

este executorie de drept. 

Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. 

Suspendarea prin acţiunea principală 

Potrivit art. 15, suspendarea executării actului administrativ unilateral 

poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente 

pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. 

În acest caz, instanţa va putea dispune suspendarea actului 

administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. 

Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau 

printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond. 

Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar 

introducerea recursului nu suspendă executarea. 

h) Introducerea în cauză a funcţionarului 

Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege vor putea fi formulate şi 

personal împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul 

ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare 

la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor 

despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. 

În cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă va putea fi 

obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă. 

Persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe 

superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu 

elaboreze actul. 

i) Soluţiile instanţei 

Potrivit art. 18, instanţa, soluţionând cererea poate, după caz, să 

anuleze, în tot sau înparte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să 

emită un act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice 

alt înscris. 

In cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor 

pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest 

lucru. 

Atunci când obiectul acţiunii în contencios administrativ îl formează un 

contract administrativ, în funcţie de starea de fapt, instanţa poate: 

• dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; 

• obligă autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul 

este îndrituit; 

• impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii; 

• suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere; 

• obligă la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale. 



 178 

Legiuitorul arată că soluţiile prevăzute la art. 18 alin. l şi la alin. 4 lit. b 

şi c din Legea nr. 554/2004 pot fi stabilite sub sancţiunea unei penalităţi pentru 

fiecare zi de întârziere. 

j) Recursul 

Potrivit art. 20, hotărârea pronunţată în prima instanţă poate fi atacată 

cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare. Recursul 

suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. 

Potrivit art. 20 alin. l din Legea nr. 554/2004, hotărârea pronunţată în 

prima instanţă poate fî atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare 

ori de la comunicare. Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. 

În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va 

rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când 

hotărârea primei instanţe a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la 

competenţa materială din prezenta lege, cauza se vatrimite la instanţa 

competentă. 

Recursul în situaţii deosebite 

Potrivit art. 21, recurentul, în situaţii deosebite, cum ar fi împlinirea 

termenului până la care îşi poate valorifica dreptul pretins, va putea solicita 

preşedintelui instanţei competente să soluţioneze recursul şi stabilirea 

termenului de judecată a recursului chiar înainte de primire a dosarului. 

Cererea de fixare a unui termen de urgenţă, însoţită de dovada 

înregistrării recursuluila instanţa de fond, se soluţionează în termen de 24 de 

ore de la prezentarea acesteia preşedintelui instanţei de recurs. 

Soluţia de admitere a cererii se comunică de îndată instanţei de fond, 

care are obligaţia redactării hotărârii atacate, a comunicării acesteia părţilor, 

precum şi a expedierii dosarului,într-un termen de 5 zile. 

Motivarea recursului se poate face, sub sancţiunea nulităţii pentru 

tardivitate, în termen de două zile de la comunicare. 

Procedura de citare a părţilor şi de comunicare a motivelor de recurs se 

va efectua cu prescurtarea termenului la 48 de ore, prin agent procedural sau 

prin orice mijloc rapid de comunicare a informaţiilor scrise. 

k) Termenul de prescripţie pentru despăgubiri 

Potrivit art. 19, când persoana vătămată a cerut anularea actului 

administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie 

pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau 

trebuia să cunoască întinderea pagubei. 

Cererile se adresează instanţelor de contencios administrativ 

competente, în termenulde un an de la data emiterii actului. Cererile se supun 

normelor legii contenciosului administrativ în ceea ce priveşte procedura de 
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judecată, iar taxele de timbru sunt celeprevăzute de Legea nr. 146/1997 

privind taxele judiciare de timbru, pentru cauzele neevaluabile în bani. 

l) Executarea hotărârilor 

Titlul executoriu 

Potrivit art. 22, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin 

care s-au admis acţiunile constituie titluri executorii. 

Obligaţia publicării 

Potrivit art. 23, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin 

care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ, sunt general 

obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Ele se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al 

municipiului Bucureşti, la cererea instanţei de executare ori a reclamantului, 

fiind scutite de plata taxelor de publicitate. 

Obligaţia executării 

Potrivit art. 24, dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este 

obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să 

elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris, executarea hotărârii 

definitive şi irevocabile se va face întermenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în 

lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii 

irevocabile a hotărârii. 

In cazul în care termenul nu este respectat, se va aplica conducătorului 

autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amenda de 20% din 

salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul 

la despăgubiri pentru întârziere. 

Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi 

irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ şi după 

aplicarea amenzii, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 

6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2500 leila 10.000 lei. 

m) Instanţa de executare 

Potrivit art. 25, sancţiunea şi despăgubirile de întârziere se aplică, 

respectiv se acordă, de instanţa de executare, la cererea reclamantului. 

Hotărârea se ia în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor. Cererea 

este scutită de taxa de timbru. 

Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs 

în termen de 5zile de la pronunţare. 

Prevederile se aplică, în mod corespunzător, şi pentru punerea în 

executare a hotărârilor instanţelor de contencios administrativ date pentru 

soluţionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative. 

Acţiunea în regres 
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Potrivit art. 26, conducătorul autorităţii publice se poate îndrepta cu 

acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului 

comun. In cazul în care cei vinovaţi sunt funcţionari publici, se vor aplica 

reglementările speciale. 
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