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ABSTRACT:
In defining public administration, one must reveal the role and the place it has in the political, economic

and social context of the rule of law, based on the principle of separation of powers by determining its
general borders and by stating the main concepts of the discipline and practice of the administration.

Public administration involves an activity having contingency with policy and focusing on the executive
branch of governance, differing from private administration and being preoccupied with  law enforcement.

The Legislative  Council  is  one of  the  main autonomous democratic  authorities  of  the  country being
according to the Constitution, an advisory expert body of the Parliament, which by its work stands for a
quality filter in the process of drafting legislation. It  can not be part of any legislative power either the
executive, or of the judiciary.
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RÉSUMÉ
Définition de l’administration publique doit révéler le rôle et la place qu’il a dans le contexte politique,

économique  et  sociale  de  l’État  de  droit,  sur  la  base  du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  en  la
détermination de ses frontières généraux et en énonçant les principaux concepts de la discipline et la pratique
de l’administration.

Administration publique implique une activité contingente avec la politique et concentrée sur la branche
exécutive du gouvernance, différant de l’administration privé et avec préoccupation pour l’application de la
loi.

Le  Conseil  législatif  est  l’une  des  principales  autorités  autonomes  démocratique  du  pays  étant  
conformément  à  la  Constitution,  un  organe  consultatif  d’experts  de  le  Parlement,  qui  par  son  travail
représente un filtre de qualité dans le processus de rédaction de lois. Le Conseil ne pouvez pas faire partie de
tout soit le pouvoir législatif de l’exécutif ou du judiciaire.

Mots-clés: l’administration publique, autorité publique,  État, Conseil législatif

Revolu ia  din decembrie  1989 a determinatț
în  ara  noastră  o  reorganizare  a  sistemuluiț
autorită ilor  publice,  pe  baza  principiuluiț
separa iei  puterilor  în  stat,  cel  al  autonomieiț
locale  i  descentralizării  serviciilor  publice,ș
avându-se  în  vedere  experien a  na ională  dinț ț
perioada  interbelică,  dar  i  cea  a  statelor  cuș
democra ii consacrate. Acest proces de profundeț
reforme structurale a implicat conceperea unui
cadrul  legislativ  adecvat,  care  să  asigure
posibilitatea  schimbărilor  institu ionale,  prinț
trecerea de la sistemul centralizat de dinainte de
1989  la  un  sistem  nou,  bazat  pe  principiile
statului de drept.*

Printre  primele  probleme  care  s-au  ivit  s-a
numărat  cea  a  definirii  organizării  sistemice  a
statului.  Sub  aspect  formal,  trebuia  să  se
stabilească  modul  de  organizare  al  celor  trei
puteri  statale  (legislativă,  executivă  iș
judecătorească), stabilindu-se autorită ile care leț
exercită  i,  în  acela i  timp,  să  se  eviden iezeș ș ț
raporturile  i  rela iile  dintre  aceste  autorită iș ț ț 1.

* Prof. univ. dr.

De i Constitu ia din 1991ș ț 2 nu consacra în mod
explicit  principiul  separa iei  puterilor  în  stat,ț
totu i  prin  modalitatea  de  prezentare  aș
sistemului  autorită ilor  publice,  ea  are  meritulț
incontestabil  de a  fi  creat  cele  trei  sisteme de
autorită i prin care se exercită puterea statală.ț

A adar,  autorită ile  publice  alcătuiesc  înș ț
statul  de  drept  un  subsistem,  pe  criteriul
separa iei celor trei puteri, legislativă, executivăț
i  judecătorească,  cărora  le  corespund  treiș

categorii de autorită i publice.ț
Autorită ile  publice  sunt  formeț

institu ionalizate  prin  care  puterea  statală  esteț
exercitată  i  care  pot  fi  împăr ite  având  înș ț
vedere  principiul  separa iei  puterilor  în  stat.ț
Astfel,  potrivit  prevederilor  art.  1 alin.  (4) din
Constitu ia  Românie,  republicată,  statul  esteț
1 A  se  vedea  Antonie  Iorgovan,  Tratat  de  drept
administrativ,  Editura  Nemira,  Bucure ti,  1996,  vol.  II,ș
pp. 340-342.
2 Publicată în M. Of., I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
Principiul separa iei i echilibrului celor trei puteri stataleț ș
este  consacrat  expres  în  art.  1  alin.  (4)  din  Constitu iaț
României,  republicată  în  M.  Of.,  I,  nr.  767  din  31
octombrie 2003.
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organizat  potrivit  principiului  separa iei  iț ș
echilibrului celor trei puteri existente în cadrul
democra iei constitu ionale: cea legislativă, ceaț ț
executivă i cea judecătorească. Fiecăreia dintreș
cele  trei  puteri  îi  corespund anumite  autorită iț
publice, alături de care coexistă i alte autorită iș ț
i institu ii publice care nu sunt subsumate uneiaș ț

dintre puteri, ci care sunt autonome.
În  mod  tradi ional,  Parlamentul  reprezintăț

singura  autoritate  publică  care  face  parte  din
puterea legiuitoare, aspect consacrat i prin art.ș
61  alin.  (1)  din  Constitu ia  României,ț
republicată,  care stabile te  că Parlamentul  esteș
organul  reprezentativ  suprem  al  poporului
român i unica autoritate legiuitoare a ării. ș ț

În  România  puterea  executivă  (sau
administrativă)  are  o  conducere  bicefală,  fiind
reprezentată de Pre edinte i Guvern, iar putereaș ș
judecătorească  este  reprezentată  de  autorită ileț
judecătore ti,  respectiv  instan ele  judecătore ti,ș ț ș
Ministerul  public  i  Consiliul  Superior  alș
Magistraturii.

Termenul de structură provine din latină de la
termenii  structura,  struere care  înseamnă  a
construi,  a  clădi.  Astfel,  prin  structură  se
în elege atât o anumită modalitate de alcătuire,ț
de  ordonare,  de  construc ie,  de  organizare  aț
elementelor  unui  sistem  în  procesul  realizării
func iilor sistemului respectiv, cât i rela iile ceț ș ț
se stabilesc între acestea.

În  practică  au  fost  formulate  numeroase
tipuri de structuri în care se poate organiza un
sistem, dintre care amintim:

- structura lineară (ierahică), care asigură în
principal unitatea (coeren ă) în conducere;ț

- structura  func ională  care  determiț nă
pluralitatea conducerii;

- structura  mixtă  (ierarhicfunc ioț nală),  care
îmbină  două  tipuri  de  structuri  i  este  maiș
răspândită în realitatea practicii administrative iș
economico-sociale.

 Delimitări i considera ii terminologiceș ț
Etimologic, termenul de administra ieț 3 provine

ca i etimologie de la cuvântul de origine latinăș
„administer”,  care  este  format  din  prepozi iaț

3 Pentru considera ii asupra conceptului de administra ie aț ț
se  vedea  pe  larg  Ioan  Vida,  Ioana  Cristina  Vida,
Puterea executivă i administra ia publicăș ț , Edi ia a II-a,ț
Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012, p.5 i urm.ș

„ad” - care se traduce prin „la”, „către” i careș
arată  direc ia,  sensul  -  i  „minister”,  cuț ș
semnifica ia  „servitor”,  „îngrijitor”,  „ajutător”.ț
Din aceste  traduceri,  cuvântul  „administer”  ne
apare într-un dublu în eles, având o semnifica ieț ț
directă:  „ajutor  al  cuiva”,  „executant”,
„slujitor”,  i  o  semnifica ie  figurativă  deș ț
„unealtă”,  „instrument”4.  Verbul  „administro”
înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a
dirija.

Conform  dic ionarul  explicativ  al  limbiiț
române, prin verbului „a administra” se în elegeț
a  conduce,  a  cârmui,  a  gospodări  o
întreprindere,  institu ie  etc.,  iar  prinț
„administra ie” se în elege totalitatea organelorț ț
administrative ale unui stat5. 

În  limbajul  curent  termenul  „administra ie”ț
este utilizat în mai multe sensuri, reprezentând
după caz: 

- con inutul principal al uneia dintre cele treiț
puteri statale, puterea executivă; 

- compartimentul  func ional  (direc ie,ț ț
departament,  sec ie,  etc.)  dintr-o  întreprindereț
sau  institu ie,  însărcinat  cu  administrareaț
acesteia; 

- sistemul  de  autorită i  publice  careț
înfăptuiesc puterea executivă; 

- conducerea  unui  operator  economic  sau  a
unei institu ii, etc. ț

În doctrina de drept public, administra-
ia, în sensul cel mai larg, a fost definită ca „oț

activitate ce constă într-o presta ie a unei perț -
soane  sau  a  unui  grup de  persoane în  folosul
altora, fa ă de care prestatorul activită ii se aflăț ț
în anumite raporturi juridice i căruia beneficiaș -
rul presta iei îi pune la dispozi ie mijloacele maț ț -
teriale i financiare necesare”ș 6.

Dintre  multiplele  sensuri  ale  termenului  de
administra ie, preocupările teoretice s-au axat înț
principal pe clarificarea no iunii de administraț -
ie publică, luată ca formă de exercitare a puteriiț

executive în stat,  mai ales datorită importan eiț
pe care o reprezintă cunoa terea exactă a acesteiș
activită i în intimitate; a modului în care trebuieț

4 A se  vedea  Gheorghe  Gu uț ,  Dic ionar  latin-românț ,
Editura tiin ifică i Enciclopedică, Bucure ti 1983, p. 38.Ș ț ș ș
5Dic ionarul  explicativ  al  limbii  româneț ,  Editura
Academiei R.S.R., Bucure ti, 1975.ș
6 A se vedea  Dana Apostol Tofan,  Drept administrativ,
Vol.I, Edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2008, p.15.ț ș
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să fie  organizată realizarea ei  în practică,  mo-
ment esen ial, de care depinde în mare măsurăț
înfăptuirea rolului statului în organizarea i conș -
ducerea societă iiț 7, 8.

Administra ia publică este o categorie atât deț
abstractă i variată, încât poate fi descrisă în terș -
meni diferi i. Totu i, o definire a administra ieiț ș ț
publice este necesară. Pentru aceasta, se impu-
ne,  în primul rând,  să se stabilească care sunt
grani ele acesteia i să fie exprimate principaleleț ș
concepte ale disciplinei i practicii administra iș ț -
ei publice. De asemenea, în al doilea rând, defi-
nirea administra iei  publice ajută  la  încadrareaț
acestui domeniu într-un larg context politic, eco-
nomic i social. În fine, în al treilea rând, luareaș
în considerare a defini iilor majore ale adminisț -
tra iei publice relevă faptul că există trei aborț -
dări  distincte  pentru  acest  domeniu.  Din acest
punct de vedere este de men ionat că de-a lunț -
gul anilor s-a manifestat tendin a teoreticienilorț
i practicienilor de a accentua una sau alta dinș

aceste abordări, fiecare abordare tinzând să reli-
efeze diferite valori, diferite moduri de organi-
zare, diferite metode de dezvoltare informa ioț -
nală i puncte de vedere.ș

Definirea  administra iei  publice  trebuie  săț
releve locul i rolul acesteia în contextul politic,ș
economic i social al statului de drept, bazat peș
principiul  separa iei  puterilor  în  stat,  prinț
determinarea grani elor generale ale acesteia iț ș
enun area principalelor concepte ale disciplineiț
i practicii administra iei.ș ț

Doar din diversitatea defini iilor de mai susț
putem  desprinde  un  element  de  netăgăduit  al
administra iei  publice,  i  anume  cel  alț ș
complexită ii  acesteia.  Activitatea  deț
administrare  publică  este  o  activitate
neîntreruptă,  care  trebuie  să  func ionezeț
permanent,  fără  a  face  distinc ie  între  oreleț
dintr-o zi sau zilele săptămânii.

Potrivit  prof.  Traian  Herseni,  ac iuneaț
administrativă, „nu constituie un scop în sine, ea
trebuie să servească realită ile sociale în ve nicăț ș
mi care.  Nici  oamenii  nu  sunt  pretutindeniș
7 A  se  vedea  Paul  Negulescu,  Tratat  de  drept
administrativ,  vol.  I,  Institutul  de  arte  grafice,  Editura
Marvan, Bucure ti, 1934.ș
8 A se vedea Charles Debbasch, Fonction administrative
et  missions  de  l’administration,  în  lucrarea  Science
administrative,  Administration  publique,  Paris,  Librairie
Dalloz, 1975.

identici.  De  aceea,  a  administra  nu  înseamnă
oriunde acela i lucru. Ceea ce este valabil într-oș
ară, nu este valabil pentru orice ară”ț ț 9. 

Într-o altă abordare, Henry Fayol în lucrarea
„Administra ia  industrială  i  generală”ț ș
considera  că  „a  administra”  înseamnă  a
planifica, a organiza, a comunica, a coordona iș
a  controla.  Altfel  spus,  autorul  a  prefigurat
func iile  managementului  în  lucrarea  sa  deț
referin ă  pentru  managementul  tiin ificț ș ț
românesc.

În  ceea  ce  prive te  conceptul  deș
administra ie,  în  opinia  prof.  Jean  Riveroț
conceptul de administra ie are în limbajul curentț
două sensuri, respectiv o activitate - aceea de a
administra, altfel spus, de a gira o afacere, iar pe
de altă parte, desemnează organele (structurile)
care  exercită  această  activitate,  primul  fiind
sensul material, iar cel de-al doilea, fiind sensul
organic10.

De asemenea, profesorul André de Laubadere
define te  administra ia  ca  fiind  „ansamblul  deș ț
autorită i,  agen i  i  organisme,  însărcinate,  subț ț ș
impulsul puterii  politice,  de a asigura multiple
interven ii  ale  statului  modern”ț 11.  Autorul
consideră  că  pentru  a  eviden ia  con inutul  iț ț ș
sfera administra iei  publice,  trebuie  realizată  oț
delimitare  a  administra iei  fa ă  de  activitateaț ț
legislativă i activitatea juridică,  dar i fa ă deș ș ț
administra ia  specifică  particularilor,  persoaneț
fizice i/sau juridice. ș

Astfel,  dacă  raporturile  particularilor  se
fundamentează pe egalitatea juridică a păr ilor,ț
administra ia  publică,  care  este  chemată  săț
răspundă i să satisfacă interesul general, nu seș
poate situa pe picior de egalitate cu particularii.
În  acest  fel,  se  ajunge  la  no iunea  de  putereț
publică  care  semnifică  un  ansamblu  de
prerogative  acordate  administra iei  publiceț
pentru  a  face  să  prevaleze  interesul  general,
atunci când acesta este în conflict  cu interesul
particular12. 

9 A se vedea Traian Herseni, Sociologie i administra ieș ț ,
în  „Buletinul  Afacerilor  Interne”,  nr. 3/1942,  Bucure ti,ș
pp. 469-476.
10 A se  vedea  Jean Rivero,  Droit  administratif,  2-éme
édition, Dalloz, Paris, 1967, p. 11.
11 A  se  vedea  André  de  Laubadere,  Traité  de  droit
administratif, 6-éme édition, vol. I, Paris, L.G.D.J., 1973,
p.11 
12 Idem, p. 14.
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Opiniile autorilor germani s-au încadrat i eleș
în curentul de gândire care a promovat separa iaț
puterilor statale în legislativă, judecătorească iș
executivă13.  i  în  Germania  no iunea  iȘ ț ș
cuprinsul „administra iei  publice” sunt definiteț
în func ie de principiului separa iei i respectiv,ț ț ș
de  principiul  colaborării  între  cele  trei  puteri
statale.  În  acest  sens  men ionăm  opinia  luiț
Jellinek  care  define te  administra ia  ca  fiindș ț
„activitatea  statului  sau a  tuturor  titularilor  de
putere  publică,  care  nu  este  legiferare  i  niciș
justi ie.”ț 14 

În ceea ce prive te con inutul i sfera no iuniiș ț ș ț
de  administra ie  publică,  prof.  E.  Forsthoffț
relevă că administra ia se ocupă de propriile saleț
afaceri i, în principiu, din propria sa ini iativă.ș ț 15

Fa ă de justi ie, a cărei datorie este aceea de aț ț
face  aplicarea  dreptului  în  cazuri  determinate,
datoria  administra iei  este  aceea  de  a  modelaț
societatea în cadrul legilor i pe baza dreptului.ș
În felul acesta, administra ia apare ca o func ieț ț
activă  a  statului,  care  are  un  caracter  tehnic
deosebit  de  caracterul  politic  al  legislativului
„administra ia  nu  se  justifică  numai  ca  aparatț
executiv  al  unui  sistem  politic,  dar  i  ca  unș
girant  al  serviciilor  publice  esen iale  ale  vie iiț ț
cotidiene.”16 

În  doctrina  românească,  în  legătură  cu
semnifica ia  i  corela ia  dintre  no iunile  deț ș ț ț
„putere  executivă”,  „autoritate  administrativă”,
„administra ie  de  stat  sau  publică”,  prof.  Ioanț
Muraru  consideră  că  toate  aceste  sintagme
exprimă  acela i  lucru,  i  anume  func ia  iș ș ț ș
organele  (autorită ile)  care  implică  executareaț
legilor,  opinie  pe care  o apreciem ca  fiind  pe
deplin justificată17. 

Considerăm  că  între  aceste  no iuni  nu  seț
poate pune semnul egalită ii, raliindu-ne opinieiț
conform „administra ia  publică  nu  mai  este  oț
componentă  a  puterii  executive,  ci  un  corp

13 A se vedea  Ernst Forsthoff,  Traité de droit allemand
(traduit  de  l’allemand  par  Michele  Fromont),
Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles, 1969.
14 A se  vedea  Antonie  Iorgovan,  Drept  administrativ,
Editura „Hercules”, Bucure ti, 1993, vol. I, p. 28.ș
15 A se vedea Ernst Forsthoff, Traité de droit .. op cit, pp.
41-42.
16 Idem, p. 55.
17 A  se  vedea  Ioan  Muraru,  Drept  constitu ional  iț ș
institu ii politiceț , Editura Naturismul, Bucure ti, 1992, p.ș
137 

profesional  destinat  realizării  permanente  a
serviciilor  i  ordinii  publice,  a ezat  subș ș
autoritatea  puterii  executive,  în  special  a
Guvernului”18. De asemenea, într-o altă opinie19,
se  consideră  că  între  cele  no iuni  deț
administra ie publică i putere executivă nu seț ș
poate  pune  semnul  egalită ii,  prima  având  oț
sferă mai largă decât cea de a doua.

În doctrină no iunea de ț administra ie publicăț
a fost definită ca acea categorie a autorită ilor deț
stat  constituită  în  temeiul  aceleia i  func iiș ț
(forme)  fundamentale  de  activitate,  pe  care  o
înfăptuiesc  i  prin  care  se  realizează,  în  modș
specific, puterea publică20.

Administra ia publică a mai fost definită caț
„acea activitate ce constă în polarizarea teoriilor
i proceselor manageriale, politice i juridice, înș ș

vederea  realizării  mandatelor  guvernării
legislative,  executive  i  judecătore ti,  pentru aș ș
asigura  reglementările  i  serviciile  pentruș
societate în ansamblu, cât i pentru segmenteleș
acesteia”21. 

Din toate acestea se poate trage concluzia că
toate defini iile prezentate sunt de ajutor pentruț
că  administra ia  publică  implică  activitate,  areț
contingen ă cu politica, tinde să fie concentratăț
în  ramura  executivă  a  guvernării,  diferă  de
administra ia  privată  i  este  preocupată  deț ș
aplicarea legii.

În elegând  prin  administra ie  publică  aceaț ț
activitate care constă în principal în organizarea
i  asigurarea  executării,  dar  i  în  executareaș ș

nemijlocită  a  prevederilor  Constitu iei,  aleț
tuturor  actelor  normative  i  ale  celorlalte  acteș
juridice emise de autorită ile  statului  de drept,ț
activitate  realizată  de  către  autorită ileț
administra iei publice, desprindem pe de o parteț
pozi ia  administra iei  publice  în  cadrulț ț
diferitelor  activită i  ale  autorită ilor  statale  sauț ț
ale colectivită ilor  locale,  iar, pe de altă  parte,ț

18 Pentru detalii privind administra ia publică i structuraț ș
acesteia  a  se vedea  pe larg  Ioan Vida,  Ioana Cristina
Vida, Puterea executivă ..op. cit., p.214 i urm.  ș
19 A se vedea  Mircea Preda,  Autorită ile administra ieiț ț
publice.  Sistemul  constitu ional  românț ,  Editura  Lumina
Lex, Bucure ti, 1999, pp. 32-33. ș
20 A se vedea Ioan Santai,  Drept administrativ i tiin aș ș ț
administra ieiț , vol. I, Editura Risoprint, 2002, p. 4. 
21 A se vedea  Ioan Alexandru, Administra ia publică –ț
Teorii, realită i, perspectiveț , edi ia a-IV-a, Editura Luminaț
Lex, 2007, p. 67.

40 DREPTURILE OMULUI



descifrăm  cele  două  elemente  componente
esen iale  i  indispensabile  ale  administra ieiț ș ț
publice, i anume elementul structural-organic iș ș
elementul func ionalț 22.

Independent de această diversitate de opinii,
în  doctrină23 se  consideră,  în  conformitate  cu
principiile Constitu iei României, că no iuneaț ț  de
administra ieț  publică are un dublu sens, astfel: 

-  un  sens  formal-organic,  care  prive teș
organizarea sa, în principal pe criteriul teritorial,
i care îi corespunde o structură ierarhică; ș

-  un  sens  material-func ional,  care  vizeazăț
ansamblul  activită ilor  juridice  i  materialeț ș
aflate  în  responsabilitatea  autorită ilor  publiceț
care au ca scop satisfacerea interesului general
i căruia îi corespunde structura func ională.ș ț

A adar,  întregul  sistem  al  administra ieiș ț
publice este amenajat  sub forma unei structuri
mixte, ierarhic-func ionale.ț

În primul sens, prin administra ie publică seț
în elege  „ansamblul  mecanismelor  (organe,ț
autorită i  publice,  institu ii  i  unită i  publice),ț ț ș ț
care pe baza i în executarea legii realizează oș
activitate cu un anumit specific bine conturat”24.

În  aceea i  accep iune,  administra ia  publicăș ț ț
este  definită  ca  fiind  un  sistem  de  autorită iț
publice  „chemate  să  execute  legea  sau,  în
limitele legii să presteze servicii publice, uzând
în acest scop de prerogativele  specifice puterii
publice”25. 

Concepută  i  organizată  sistemic,ș
administra ia publică este alcătuită dintr-o serieț
de  elemente  componente  fiecare  având  o
structură  i  atribu ii  precis  determinate  prinș ț
„lege”, între ele stabilindu-se o gamă variată de
rela ii (colaborare, subordonare, cooperare). ț

Astfel, criteriul teritorial, adică organizarea iș
împăr irea administrativ-teritorială, este cel careț
stă la baza împăr irii autorită ilor administra ieiț ț ț
publice în autorită i ale administra iei centrale iț ț ș
autorită i  ale  administra iei  locale,  după  razaț ț
teritorială  în  care  poate  ac iona  autoritateaț
publică respectivă.  Se consideră că autorită ileț
22 A se vedea  Antonie Iorgovan,  Drept administrativ....
op cit., pp.1-3, 80-83.
23 A se vedea Emanuel Albu, Administra ia ministerialăț
în România, Editura Al Beck, Bucure ti, 2004, p. 9. ș
24 A  se  vedea  Rodica  Narcisa  Petrescu,  Drept
administrativ, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 19. 
25 A se vedea Antonie Iorgovan, op. cit.,  vol. II, 1996, p.
340.

administra iei  publice  centrale  ac ionează  înț ț
interesul întregii colectivită i umane existente înț
sistemul  social  global,  deci  la  nivelul  statului,
iar autorită ile administra iei publice locale au înț ț
vedere  solu ionarea  intereselor  colectivită ilorț ț
locale,  deci  într-o  anumită  parte  a  teritoriului,
interese  care,  bineîn eles,  sunt  armonizate  cuț
interesele generale. 

Orice organizare administrativ-teritorială are
menirea  de  a  asigura  cre terea  eficien eiș ț
activită ii  autorită ilor  publice,  sporireaț ț
ini iativei  i  operativită ii  acestora  în  serviciulț ș ț
public,  îmbunătă irea  legăturilor  dintreț
autorită ile  centrale  i  locale,  în  special  cuț ș
unită ile  de  bază,  asigurarea  unui  control  maiț
eficient  i  a  unui  sprijin  mai  competentș
unită ilor administrativ-teritorialeț 26.

Perfec ionarea  structuriiț
administrativ-teritoriale  reprezintă  o  pârghie
importantă pentru realizarea optimă a func iilorț
administra iei  publice  în  statul  de  drept,ț
garantând  accesul  i  participarea  popula iei  laș ț
activitatea  autorită ilor  publice,  în  vedereaț
ra ionalizării  i  simplificării  aparatuluiț ș
birocratic,  asigurându-se astfel  o cât mai  bună
realizare a dreptului la o bună administrare. În
prezent există 41 de jude e i capitala, ca unitateț ș
administrativ-teritorială  distinctă,  care  este
împăr ită în ase sectoare.ț ș

În cel de-al doilea sens (material-func ional),ț
„prin  administra ie  publică  se  în elegeț ț
activitatea  de  organizare  a  executării  i  deș
executare  în  concret  a  legilor,  în  principal  de
către  păr ile  care  compun  acest  mecanism,ț
urmărindu-se  satisfacerea  interesului  general
prin  asigurarea  bunei  func ionări  a  serviciilorț
publice  i  prin  executarea  unor  presta ii  cătreș ț
particulari”.27 

Pe baza criteriului func ional (al competen eiț ț
materiale)  putem  clasifica  autorită ilorț
administra iei  publice  în  autorită i  cuț ț
competen ă generală i autorită i cu competen ăț ș ț ț
de specialitate.

Structura  func ională  a  sistemuluiț
autorită ilor  administra iei  publice  are  oț ț
însemnătate  deosebită,  deoarece,  în  mare

26 A se vedea  Vasile Pătulea,  Coordonatele juridice de
evolu ie  a  institu iei  descentralizării  administrativeț ț ,  în
revista Dreptul nr.9/1991;
27 A se vedea Rodica Narcisa Petrescu, op. cit., p. 20.
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măsură,  de modul cum este organizată  această
structură  depinde  eficien a  i  eficacitateaț ș
activită ii acestora. În acest sens men ionăm unț ț
singur  exemplu,  cel  al  stabilirii  numărului
optim,  cât  mai  apropiat  de  nevoile  reale,  de
ministere  i  organe centrale  de specialitate  aleș
administra iei  publice,  cunoscut fiind faptul  căț
atât  un număr prea mic,  cât  i  un număr preaș
mare  de  ministere  poate  crea  dificultă i  înț
capacitatea  de  administrare  a  autorită ilorț
administra iei publice.ț

Prin  organ  al  administra iei  publice  seț
în elege  „acea  structură  organiza ională  care,ț ț
potrivit Constitu iei i legii, are personalitate deț ș
drept  public  i  ac ionează,  din  oficiu,  pentruș ț
executarea  legii  sau  prestarea  de  servicii
publice,  în  limitele  legii,  sub  controlul,  direct
sau indirect al Parlamentului”28. 

Analiza criteriilor de construire a structurilor
administra iei  publice,  împreună cu dispozi iileț ț
constitu ionale,  ne  conduc  la  următoareaț
împăr ire a sistemului autorită ilor administra ieiț ț ț
publice (pe baza criteriul teritorial):

- autorită i  centrale,  când competen a lor seț ț
întinde asupra întregului teritoriu al ării;ț

- autorită i teritoriale, când competen a lor seț ț
întinde asupra unei păr i din teritoriul na ional;ț ț

-  autorită i  locale,  când  competen a  lor  seț ț
întinde  asupra  unei  unită iț
administrativ-teritoriale (jude , ora , comună);ț ș

Sistemul de autorită i  care alcătuiesc adț -
ministra ia publicăț

Potrivit acestor determinări conceptuale i înș
conformitate  cu  dispozi iile  Constitu iei,ț ț
administra ia  publică  este  formată  dintr-unț
sistem  de  autorită i  care  are  următoareaț
structură: 

I. Administra ia de stat centrală formatăț
din următoarele categorii de autorită i: ț

a)  organele  supreme  ale  administra ieiț
publice,  respectiv  Pre edintele  României  iș ș
Guvernul,  corespunzător  existen ei  unuiț
executiv bicefal; 

- Pre edinteleș  României care îndepline te înș
mod  incontestabil  atribu ii  de  naturăț
administrativă,  fiind  considerat  autoritate  a
administra iei  publice  i  unul  din  efiiț ș ș
28 A se vedea Antonie Iorgovan, op. cit.,  vol. II, 1996, p.
342.

executivului,  alături  de  Guvern.  Dintre
atribu iile  sale  constitu ionale  enumerămț ț
următoarele:  desemnarea  candidatului  pentru
func ia de prim-ministru i numirea Guvernului,ț ș
pe  baza  votului  de  încredere  acordat  de
Parlament  –  art.  85  alin.  (1),  poate  consulta
Guvernul cu privire la problemele urgente i deș
importan ă deosebită - art. 86, poate lua parte laț
edin ele Guvernului în care se dezbat problemeș ț

de  interes  na ional  privind  politica  internă  iț ș
externă,  apărarea  ării  i  asigurarea  ordiniiț ș
publice  -  art.  87  alin.  (1),  încheie  tratate
interna ionale ce au fost, în prealabil, negociateț
de  Guvern  supunându-le  spre  ratificare
Parlamentului  -  art.  91  alin.  (l),  aprobă,  la
propunerea Guvernului, înfiin area, desfiin areaț ț
sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice
-  art.  91  alin.  (2),  este  comandantul  for elorț
armate  i  îndepline te  func ia  de pre edinte  alș ș ț ș
Consiliului Suprem de Apărare a ării - art.92Ț
alin. (1) etc. 

 -  Guvernul României  -  este  ef  alș
executivului  împreună  cu  Pre edinteleș
României,  rol  atribuit  de  art.  102  din
Constitu ie,  potrivit  căruia  „asigură  realizareaț
politicii  interne  i  externe  a  ării  i  exercităș ț ș
conducerea  generală  a  administra iei  publice,ț
consfin it care rezultă i din art. 11 lit.a) al Legiiț ș
nr. 90/2001 privind organizarea i func ionareaș ț
Guvernului României i a ministerelor. ș

Este  evident  că  între  cei  doi  capi  ai
executivului,  respectiv  între  Pre edinteleș
României  i  Guvern,  nu  există  raporturi  deș
subordonare, ci raporturi de colaborare. 

b) organele centrale de specialitate, respec-
tiv: 

● ministerele iș  alte organe subordonate
Guvernului.

● institu iile  bugetare,  regiile  autonome  iț ș
societă ile comerciale subordonate organic sau,ț
după  caz,  func ional  ministerelor  i  celorlalteț ș
organe centrale autonome

În conformitate cu dispozi iile art.  116 alin.ț
(1) din Constitu ie, precum i al 35 din Legea nr.ț ș
90/200129 ministerele  se  organizează  iș
func ionează numai în subordinea Guvernului.ț

Alte organe de specialitate se pot organiza în
subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca
29 Publicată în M. Of., I,  nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu
modificările i completările ulterioare.ș
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autorită i administrative autonome.ț
 Dintre  autorită ile  administrative  amintim:ț

Avocatul  Poporului,  Consiliul  Suprem  de
Apărare a ării, Serviciul Român de Informa ii,Ț ț
Consiliul  Legislativ,  Curtea  de  Conturi,
Consiliul Concuren ei etc. ț

Acestea  nu  se  află  în  raporturi  de
subordonare fa ă de Guvernul României sau fa ăț ț
de altă autoritate publică, autonomia excluzând
orice  formă  de  subordonare,  neavând  organe
ierarhic superioare. 

II. Administra ia  de  stat  din  teritoriu,ț
formată din: 

a) prefec i, care potrivit art. 123 alin. (2) dinț
Constitu ie  i  art.1  alin.1  din  Legea  nr.ț ș
340/2004  privind  prefectul  i  institu iaș ț
prefectului30 sunt reprezentan ii Guvernului peț
plan local; 

b) serviciile deconcentrate ale ministerelor iș
ale  celorlalte  organe  centrale  din  unită ileț
administrativ-teritoriale,  organizate  ca  direc iiț
generale, inspectorate, oficii, etc. 

III. Administra ia  publică  localăț
autonomă formată din: 

a) consiliile locale; 
b) primari; 
c) consiliile jude ene; ț
d) institu iile  i  serviciile  publice,ț ș

regiile autonome i societă ile comerciale aflateș ț
sub autoritatea consiliilor locale i jude ene.ș ț

Din punct de vedere al competen ei materialeț
(criteriul  func ional),  sistemul  autorită ilorț ț
administra iei publice poate fi structurat în:ț

-  autorită i  cu  competen ă  generală,  careț ț
exercită puterea executivă, administra ia publicăț
în  orice  domeniu  de  activitate:  Guvernul,
consiliile locale i primăriiș

-  autorită i  ale  administra iei  publice  deț ț
specialitate,  care  realizează  administra iaț
publică într-o anumită ramură sau domeniu de
activitate:  ministerele  i  celelalte  organeș
centrale de specialitate ale administra iei publiceț
subordonate Guvernului sau autonome, precum
i serviciile publice descentralizate ale acestora,ș

din teritoriu.

Rolul Consiliului Legislativ în cadrul ad-

30 Publicată în M. Of.,  I,  nr. 658 din 21 iulie 2004, cu
modificările i completările ulterioare. ș

ministra iei publiceț 31

Consiliul  Legislativ  reprezintă  una  dintre
principalele autorită i democratice autonome aleț
ării, fiind, conform prevederilor art. 79 alin. (1)ț

din Constitu ie, organ consultativ de specialitateț
al  Parlamentului,  care  prin  activitatea  sa
constituie  un  filtru  de  calitate  în  procesul  de
elaborare  a  proiectelor  de  acte  normative.
Consiliul Legislativ trebuie să analizeze, în faza
de  concep ie,  anterior  adoptării,  concordan aț ț
proiectelor  de  acte  normative  i  a  normelorș
juridice  prevăzute  în  acestea  cu  principiile
Constitu iei i cele ale statului de dreptț ș 32. 

Scopul  principal  al  Consiliului  Legislativ
constă în avizarea proiectelor de acte normative
în  vederea  sistematizării,  unificării  iș
coordonării întregii legisla ii, totodată inând iț ț ș
eviden a oficială a legisla iei României. ț ț

În  activitatea  sa,  Consiliul  Legislativ
analizează reglementările propuse atât din punct
de vedere al legalită ii solu iilor preconizate, câtț ț
i al tehnicii legislative, iar potrivit art. 2 alin.ș

(2) din Legea nr. 73/1993, republicată, institu iaț
prezintă  în  fiecare  an  Parlamentului  un  raport
asupra activită ii desfă urate. ț ș

Autorită ile  care  au  caracter  autonomț
prezintă  câteva  caracteristici  specifice.  Astfel,
principala  caracteristică  este  reprezentată  de
faptul că ele nu se află în subordinea Guvernului
sau  a  unei  alte  autorită i  publice,  autonomiaț
excluzând orice formă de subordonare, neavând
organe  ierarhic  superioare.  Altă  caracteristică
este  reprezentată  de  faptul  că  autorită ileț
centrale  autonome  sunt  organe  specializate
într-un  anumit  domeniu:  Consiliul  Legislativ,
Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Agen iaț
Na ională  de  Integritate,  Consiliul  Suprem  deț
Apărare a ării, etc.Ț

De  asemenea,  autorită ile  administrativeț
centrale autonome au un statut specific care le
deosebe te de ministere prin faptul că modul lorș
de  înfiin are  este  stabilit  fie  prin  Constitu ieț ț

31 Pentru  detalii  suplimentare  a  se  vedea  Cătălin  Ion
Ciora,  Consiliul Legislativ i rolul său în procesul buneiș
administrări -  teză  de  doctorat,  S.N.S.P.A,  2012,  pp.
40-51.
32 Despre rolul i atribu iile Consiliului Legislativ potrivitș ț
prevederilor art. 79 din Constitu ia României, republicată,ț
a se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Constitutional Law
in Romania, Editura Wolters Kluwer, Bucure ti, 2012, p.ș
69
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(Consiliul  Legislativ,  Curtea  de  Conturi,
Avocatul  Poporului,  Consiliul  Suprem  de
Apărare a ării, Consiliul Economic i Social),Ț ș
fie  prin  lege  organică  (Consiliul  Concuren ei,ț
Consiliul  Na ional al  Audiovizualului,  Comisiaț
de Supraveghere a Asigurărilor, etc).

De  obicei,  aceste  autorită i  trebuie  săț
întocmească anual un raport de activitate care
se dezbate în Parlament, iar conducerea lor este
asigurată de persoane desemnate în func ie deț
către  forul  legislativ  al  ării,  având  astfel  „oț
anumită  dependen ă  numai  fa ă  deț ț
Parlament”33.

D-nul  Vasile  Stănescu  încadra  Consiliul
Legislativ în categoria institu iilor publice cu rolț
de  contrapondere  i  control  al  puterii.  Astfel,ș
constituit  în sistem, „controlul exercitat  asupra
puterii  publice  de  către  însă i  puterea,  prinș
intermediul  propriilor  institu ii  publiceț
specializate,  are  ca  scop  realizarea  unei
conexiuni inverse între de inătorii  temporari  aiț
puterii  i  cei  fără  putere,  oferind  informa iiș ț
importante,  în  special  cu  privire  la  actele  sau
faptele  autorită ilor  administra iei  publice,  laț ț
legalitatea  i  eficien a  măsurilor  luate  deș ț
structurile  cu  putere  decizională.  ...Este  o
obliga ie asumată con tient într-un stat de dreptț ș
i  într-o  democra ie  reprezentativ,  dublată  deș ț

riscul  monopolului  decizional,  justificată  iș
generată  de  avantajele  incontestabile  ale
contractului social care trebuie reevaluat, pentru
a  nu  fi  redus  la  o  simplă  fic iune  ce  justificăț
decizia politică34”. 

33 A se vedea  Ioan Muraru,  Elena Simina Tănăsescu,
Constitu ia României  – Comentariu pe articoleț ,  Editura
C.H. Beck, 2008, p. 1124.
34 A se vedea  Vasile Stănescu,  Spa iul public gestionareț
i  comunicareș  ...,  Editura  Universul  Juridic,  Bucure ti,ș

2012, p. 146.

Acest  tip  de  control  exercitat  de  institu iiț
publice asupra actelor de guvernare publică este
realizat  în  scopul  garantării  legalită ii,ț
necesită ii,  eficien ei  i  oportunită ii  ac iunilorț ț ș ț ț
puterii politice. 

Pentru  a-i  asigura  independen a  politică,ț
obiectivitatea  i  impar ialitatea  Consiliuluiș ț
Legislativ, legea  de organizare  i  func ionare  aș ț
acestei institu ii, care are o specializare juridică,ț
prevede  că  personalul  său  nu  poate  desfă uraș
activită i  politice  i  nici  să  îndeplinească  alteț ș
func ii,  cu  excep ia  func iilor  didactice  înț ț ț
învă ământul superior juridic. Totodată, avizul peț
care Consiliul Legislativ îl emite în desfă urareaș
activită ii sale nu poate cuprinde considera ii cuț ț
caracter  politic.  În  acest  context  precizăm  că
potrivit  art.  10 alin.  (2) din Legea nr. 73/1993,
republicată, pre edintele Consiliului Legislative,ș
este ordonator principal de credite.

Independen a politică a Consiliului Legislativț
se asigură i prin faptul că această institu ie esteș ț
un  organ  consultativ  de  specialitate  al
Parlamentului i nu al Executivului, în acest dinș
urmă  caz,  neputându-se  asigura  o  desprindere
reală fa ă de factorul politic care ar influen a înț ț
mod negativ activitatea i rolul pe care trebuieș
să le îndeplinească Consiliul Legislativ, ferit de
orice  fel  de conota ii  politice.  Astfel,  conformț
aprecierii noastre, Consiliul Legislativ nu poate
face parte nici  din puterea legislativă,  nici  din
cea executivă, ca să nu mai vorbim de puterea
judecătorească, fiind o autoritate administrativă
autonomă aflată sub autoritatea Parlamentului.
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