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Capitolul. I
1. CONCEPTUL DE
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SEMNIFICAȚIA NOȚIUNI DE
ADMINISTRAȚIE


ETIMOLOGIC – termenul ”administrație” provine
din limba latină
ad – la
 minister – supus, slujitor
ad--ministrare – a servi la ceva sau pe cineva.
Verbul ad






SEMNIFICAȚIA lingvistică emite ideea că
administraţia trebuie să servească / acţioneze în
folosul societății.
ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE există două
formulări :



administraţie de stat;
administraţie publică.

NOȚIUNEA DE ADMINISTRAȚIE
DE STAT SAU PUBLICĂ

Comportă mai multe accepțiuni:



de activitate;
sistem de organe sau categoria de organe
ale statului.

In accepţiunea de activitate
administraţia de stat poate fi definită ca
fiind forma fundamentală de activitate a
statului înfăptuită de organele
administraţiei publice care constă in
executarea legi prin prestarea de servicii
precum și prin stabilirea unor conduite
obligatorii.

Termenul de LEGE din definiţia
administraţiei este utilizat în accepţiune
largă, nu numai in sensul de:



act al Parlamentului ci și
de orice act juridic dat spre executare în
competența organelor administraţiei publice,

Pornind de la definiţie, organele
administraţie de stat pot fi grupate în
două categorii:




Organe care execută legea, prin stabilirea
unor conduite obligatorii (Guvern, minister,
consiliile judeţene, consiliile locale);
Organe care satisfac cerinţele sociale tot în
cadrul activității de executare a legi prin
prestarea unor servicii în regim de drept
administrativ sau civil (instituții de învătămînt,
sanitare, regii autonome cu capital de stat,
etc.)

Administrația de stat conține două categorii
de activități:



Activități în realizarea puterii de stat;
Activități care nu implică puterea de stat
(când acționează ca persoană juridică la
încheierea contractelor civile).

Administrația publica este o activitate
de executare a legi, însa nu trebuie să
existe semnul egalității între administrația
publică și puterea executivă deşi organele
administraţiei de stat sunt cunoscute și
sub denumirea de organe ale puterii
executive.

O distincţie netă trebuie făcuta între:




administrația de stat (ca formă
fundamentală de activitate a statului de
realizare a puterii de stat) și
activitățile cu caracter administrativ

În înfăptuirea atribuțiilor lor specifice, toate organele statului,
indiferent de forma fundamentală de realizare a puterii de stat
pentru care au fost special create desfășoară activități cu
caracter administrativ.

Administrația publică ca formă
fundamentală de realizare a puterii de stat
se desfășoară numai de autoritățile
administrației publice, celelalte organe
desfășurând activități cu caracter
administrativ.

Misiunea sociala a administratiei publice
- Autoritatile administratiei publice au fost create in mod
-

-

special pentru a executa legea.
Autoritatile administratiei publice au ca misiune sociala
generala, infapuirea politicii interne si externe a statului,
prin executarea legii.
Administratia publica, ca de altfel si alte activitati statale,
este in principal o activitate juridica.
Activitatea de executare desfasurata de autoritatile
administratiei publice cuprinde acte normative si
individuale urmarinduurmarindu-se executarea legilor, cat si a
celorlalte acte juridice pana la fapte materiale
concrete(ex:plata unei amenzi contraventionale,
demolarea unui imobil, desfasurarea procesului de
invatamant, etc.)

Scopul administratiei publice




poate fi pe deplin infaptuit numai in cazul in care organele
administratiei publice realizeaza operativ in mod concret
toate interesele populatiei, atat cele generale, cat si cele
locale sau speciale
Aceasta impune din partea organelor administratiei publice,
implicarea lor directa, imediata si eficienta in toate
problemele vietii interne si internationale, adoptarea unor
masuuri operative pentru solutionarea acestora, penru
realizarea optima :
- atat a intereselor generale ale societatii;
- cat si a intereselor personale legale ale fiecărui
membru al colectivitatii

PRINCIPIILE ADMINISTRAȚIEI
ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE


Principiul legalității - impune respectarea
strictă a legii.




In sens restrâns un act al Parlamentului, care
instituie reguli de conduită obligatorie pentru cei
cărora li se adresează;
In sens larg orice act care generează drepturi și
obligații juridice.



Principiul democratismului – numai în
condițiile unei reale și depline democrații,
organele administrației publice pot săsă-și
desfășoare activitatea exclusiv în interesul
societății prin aspectele:






Deplina egalitate în drepturi – a tuturor cetățenilor
fără deosebire de sex, etnie, religie, apartenență
politică, cultură,...;
Participarea membrilor societății la administrația
publică (sindicate, ligi, asociații,...);
Conducerea colectivă a organelor administrației
publice – adoptarea hotărârilor colectiv și
îmbinarea cu conducerea unipersonală care
determină operativitatea;



Centralizare și autonomie în administrația
publică – garanția obținerii unor rezultate superioare.




Se asigură unitatea, coeziunea în activitatea organelor
administrației publice prin subordonarea organelor inferioare
față de cele superioare;
Subordonarea se realizează funcție de competențele
organelor relaționate;
Competențe materialemateriale-sfera și natura problemelor ce vor fi rezolvate
de titularul acesteia, domeniile și sectoarele în care își desfășoară
activitatea;
Sub aspectul competenței materiale organele administrației publice se
împart în două categorii:










Organe cu competență materială generală care își pot desfășura
activitatea în principiu în toate domeniile și sectoarele de
activitate(Guvern, consilii locale, județene);
Organe cu competență materială de specialitate care își pot deșfășura
activitatea numai în domenii și sectoare precis determinate (Ministerul
Apărării Naționale, ...)

Competența teritorialăteritorială-suprafața de teritoriu în care organul
administrației publice își desfășoară activitatea



Organe centralecentrale-Guvern, ministere,...
Organe localelocale-consilii județene,municipale, ...

SUBORDONAREA




Pe linie verticalăverticală-între oganele care au aceiași
competență materială(inspectorat școlar
județean se subordonează organului din
aceiași ramură de la nivel central Ministerul
Învîțîmântului);
Pe linie orizontalăorizontală-între organele cu aceiați
competență teritorială, dar cu competențe
materiale diferite(subordonarea ministerelor
față de Guvern).





Principiul umanismului – administrația
publică, cu adevărat democratică, trebuie să se
afle în slujba oamenilor, să servească societatea,
să satisfacă cerințele membrilor acesteia, să le
apere drepturile și interesele legale;
Organele administrației publice desfășoară o
gamă largă de activități pentru înfăptuirea
drepturilor fundamentale ale cetățenilor (dreptul
la învățătură, la ocrotirea sănătății, ...);

2. CONCEPTUL DE
DREPT ADMINISTRATIV

Termenul “Drept administrativ”
administrativ”




Desemnează o ramură de drept, un
ansamblu de norme juridice având un
obiect propriu de reglementare, o
categorie determinantă de relații sociale;
Desemnează o ramură a științei, un
ansamblu sistematizat de cunoșințe
despre Dreptul administrativ ca ramură de
drept.

Normele de Drept administrativ
Norma de drept Administrativ –regulă
juridică ce reglementează relațiile sociale
care fac obiectul Dreptului administrativadministrativ-ca
ramură de drept.
 Clasificarea normelor funcție de:



De finalitatea lor;
De sfera lor de cuprindere.

Clasificare funcție de finalitate






Norme prin care se stabilesc organizarea,
competența materială și teritorială a organelor
administrației publice, raportul acestora cu alte
organe ale statului, controlul asupra activității lor;
Norme prin care se stabilesc funcționarea organelor
administrației publice, raportul cu persoanele fizice și
juridice, drepturile și obligațiile reciproce, consecințe;
Norme prin care se stabilește procedura activității
organelor administrației publice în interior cât și în
raport cu subiectele exterioare.

Clasificare funcție de sfera lor de
cuprindere






Norme generale – au o sferă largă de
reglementare juridică (legea administrației
publice locale);
Norme speciale – aplicabile numai în anumite
situații, reglementează un grup mai restrâns
de relații sociale (Hotărârea Guvernului nr
235/1992--acordarea burselor de studiu);
235/1992
Norme excepționale – aplicabile în cazuri de
excepție (HG nr. 553/1991553/1991-măsurile de
lichidare a urmărilor provocate de calamitățile
naturale din iulie 1991).

STRUCTURA NORMELOR
Cuprind în general toate cele 3 elemente ale unei norme juridice,
dar cu un anumit specific:
 Ipoteza este mai dezvoltată decât celelalte două elemente ale
normei juridice (precizarea cât mai clar și mai complet a
condițiilor);
 Dispoziția prezentată în formă onerativă, conținând obligația de
a acționa întrîntr-un mod (ex: a păstra curățenia în jurul casei);
 Sancțiunea se observă că de multe ori ea lipsește întrucât ea nu
apare ca necesitate (normele ce stabilesc competența unui
organ pot să nu prevadă sancțiuni, întrucât toate actele emise
de organ ce încalcă competența sunt nule, chiar dacă nu este
prevederea expresă în acest sens).

Trăsăturile raporturilor de Drept
administrativ








O primă trăsătură caracteristică a acestei categorii de
raporturi juridice constă în aceia că ele apar în procesul de
executare a legii;
O altă trăsătură a raporturilor de drept administrativ se
referă la subiectele lor în sensul că întodeauna unul dintre
subiectele acestor raporturi trebuie să fie un organ al
administrației publice;
Raporturile de drept administrativ se mai caracterizează prin
aceea că ele apar de regulă pe baza unei manifestări de
voință juridică care emană de la organul administrației
publice;
O alta trăsătură privește obligativitatea pentru organul
administrației publice de a participa la raporturile de drept
administrativ, în acest caz se disting două situații:



Când legea stabilește în mod expres și strict cum trebuie să
acționeze organul respectiv;
Când însă legea lasă la aprecierea organului administrației publice
participarea sa la raportul de drept administrativ precis determinat.

Categorii de raporturi de Drept
administrativ

Funcție de locul unde apar, în accepțiunea de sistem de
organe:
 Raporturi în interiorul administrației publice






Raporturi de subordonare între organe diferite;
Raporturi de colaborare între organe, compartimente;
Raporturi de participare între organe, compartimente,
persoane între care nu există raporturi de subordonare.

Raporturi în afara administrației publice





Raporturi de subordonare între un organ al administrației
publice și un alt subiect de drept;
Raporturi de utilizare a serviciilor publice (când legea obligăobligăînscrierea copilului la scoală și când legea lasă la aprecierea
organelor administrației publicepublice-amenajarea unui ștrand în
cartier).
Raporturi de colaborare între administrație –cetățeni,
individual sau organizat.

Izvoarele Dreptului administrativ
Noțiunea de izvor de drept poate fi utilizată în două
accepțiuni:
 Izvor material;
 Izvor formal.
În ceea ce privește dreptul administrativ există mai multe
izvoare formale, anume:
 Constituția - legea supremă;
 Legea, ca act al Parlamentului - izvor pentru toate
ramurile de drept;
 Unele decrete ale Președintelui României, Hotărârile
Guvernului, Ordonanțele Guvernului, ordinele
ministerelor, instrucțiunile, circularele, acte normative
emise de consiliile județene și locale - când au carcter
normativ și reglementează relații sociale ce constituie
obiect al dreptului administrativ;

Trebuie făcută distincția între:
 Izvorul de drept obiectiv – actul normativ
care conține norme juridice, precum și alte
surse recunoscute ca atare;
 Izvorul de drept subiectiv (și al obligațiilor
corelative) – orice act sau fapt juridic,
adică generator de drepturi și obligații
juridice (ex. Autorizație de construcție,
diplomă de absolvire formă de
învățământ)

Tratatele internaționale ca izvor de
Drept administrativ
Pentru ca un tratat internațional să fie izvor de Drept
administrativ, el trebuie să îndeplinească
condițiile:
 Să fie un tratat legal – conform normelor dreptului
internațional;
 Să fie încheiat și ratificat de către organele
competente conform legilor interne;
 Să reglementeze relații sociale cefac obiectul de
reglementare al Dreptului administrativ;
 Să fie de aplicație directă în dreptul intern al
statului;
 România să fie parte la acel tratat.

3.DREPTUL ADMINISTRATIV
RAMURA A STIINTEI

Ansamblu sistematizat de cunoștințe
despre Dreptul administrativ ca
ramură de drept


Știința Dreptului administrativ cercetează
normele acestei ramuri de drept, propunândupropunânduși să constate în ce măsură aceste norme
corespund realităților sociale, răspund
cerințelor sociale, reușind sau nereușind să
reglementeze de așa manieră relațiile sociale,
încât să asigure desfășurarea în cele mai bune
condiții a vieții în societate, să contribuie la
dezvoltarea societății, la perfecționarea vieții
sociale.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA
ADMINISTRATIEI PUBLICE

1. Notiune de organizare
Organizarea este condiția hotărâtoare pentru
obținerea unor rezultate superioare cu minimum
de efort material și uman.
Termenul “a organiza
organiza”” vine din limba franceză
(organiser) cu sens de a întreprinde metodic
măsurile necesare pentru a asigura o desfășurare
cât mai eficientă a unei acțiuni.
Originea termenului se află în limba latină, în
cuvântul organum care desemnează o unitate
morfologică din corpul unei ființe vii, ce
îndeplinește una sau mai multe funcțiuni,

Organizarea administraţiei
publice
Este activitatea desfășurată pe baze
științifice de stabilire a structurii și funcționării
acesteia, în scopul îndeplinirii în condiții optime a
sarcinilor cece-i revin.
În funcție de nivelul la care se înfăptuiește:
 Organizarea compartimentelor unui organ;
 Organizarea organului, ca întreg;
 Organizarea ramurii sau domeniului;
 Organizarea sistemului administrației publice.

2. Structura administraţiei publice
Se înțelege modul în care este
organizată aceasta, împărțirea
aparatului administrativ în organisme
distincte, corelate între ele, legate prin
raporturi de subordonare și
colaborare, în scopul îndeplinirii în
condiții optime a sarcinilor și
obiectivelor administrației.

3. Sarcinile administraţiei publice
Sarcinile administrației sunt decise
de factorul politic (partide de
guvernământ, organe legislative) și
înscrise în actele normative care
organizează structura și funcționarea
administrației publice.

Mijloacele administraţiei publice
Pentru ca organele administrației
publice săsă-și poată desfășura activitatea în
condiții corespunzătoare, este necesar ca
ele să fie înzestrate cu mijloace materiale,
denumite generic echipament
administrativ, precum și mijloace
financiare.

4. Perfectionarea organizarii
administratiei publice

Administrația publică evoluează cu
rapiditate o dată cu progresul
societății pe care este chemată ss-o
slujească.

CAPITOLUL III

METODELE IN
ADMINISTRATIA PUBLICA

1.Notiunea de metoda
Metoda este un ansamblu sistematizat de
acțiuni conștiente, de procedee în vederea
realizări unui scop.
În administrația publică în afara unor metode care
se regăsesc și în alte forme de activitate statală
se aplică o serie de metode specifice.
În funcție de obiectivele urmărite metodele
aplicate în administraţia publică se pot grupa în
mai multe categorii:



Metode de organizare și funcţionare
Metode de cercetare

Metode de organizare și
funcţionare
Fiecărui organ al administrației publice
îi revin sarcini complete pe care trebuie să
le realizeze în tocmai astfel încât întreaga
muncă administrativă să se deruleze în
mod organizat și științific.
Aceste metode de organizare și
funcționare sunt avute în vedere în
organizarea ședințelor, experiența în
muncă, organizarea munci și a odihnei.

Metode de cercetare
În perfecționarea activității administrației sunt
utilizate mai multe metode pe baza cărora se
pune un diagnostic exact în unitățile
administrației cercetate în scopul elaborări
soluțiilor de îmbunătățire.
Aceste metode sunt:
 Metoda analitică – analiza va privi structura
unității, posturile de muncă, mijloacele unității,
circuitul documentelor;
 Metoda critică – urmărește mai multe obiective
prin aplicarea mai multor criterii anume
utilizarea organului sau a activității cercetate,
eficiența acestora, timpul, raționalizarea,
optimizarea mediului și a relațiilor interumane.

CAPITOLUL IV

FORMELE DE INFAPTUIRE
A ADMINSITRATIEI PUBLICE

1.Actul adminstrativ
Actul administrativ este un act juridic unilateral
care emană în general de la un organ al
administrație publice în temeiul puterii de stat pe
baza și în vederea executării legii.
Actele administrative întrunesc o serie de trăsături
proprii care le deosebesc de alte acte juridice
sau de alte activități desfășurate de organele
administrației publice

Trăsăturile actelor administrative










Actele administrative sunt acte juridice, adică sunt
manifestări de voință exprimate în scopul de a produce
efecte juridice respectiv de a da naștere, de a modifica sau
de a stinge raporturi juridice, drepturi și obligați, potrivit
voinței celui care a emis actul;
Actul administrativ nu este însă orice fel de manifestare de
voință juridică, ci o manifestare unilaterală de voință a
organului emitent;
Nu orice manifestare unilaterală de voință juridică este
socotită a fi act administrativ ci numai acea manifestare
care emană de la un organ al administrației publice.
În cazul actelor administrative manifestarea de voință are
loc în temeiul puterii de stat;
Actul administrativ este emis în vederea executării legii.

Clasificarea actelor administrative


Actele administrative prezintă
prezintă o mare varietate dar pot fi
grupate în mai multe categorii, funcție de anumite criterii:
Funcție de sfera efectelor juridice:





Acte normative- contin norme juridice obligatorii, generale si
impersonale care se adeseaza unui numar nedereminat de persoane
Acte individuale - contin reguli de conduita pentru o anume
persoana sau grup determinat de persoane

Funcție de scopul urmărit:





Acte adminsitrative prin care pot fi stabilite drepturi pentru persoanele
fizice sau juridice
Acte administrative prin care pot fi stabilite obligatii in sarcina carora li
se adreseaza actele respective.
Acte adminsitrative administrative prin care se solutioneaza diferite litigii
juridice cum sunt actele adminsitrative jurisdictionale
Acte administrative ce au drept scop anularea altor acte admnisitrative
intrucat acestea sunt ilegale sau inoportune



In raport cu natura efectelor juridice pe care le produc:
-Acte constitutive de drepturi si obligatii
obligatii-- adica acte care
dau nastere modifica sau sting drepturi si obligatii
juridice
-Acte declarative de drepturi
drepturi-- acele acte care confirma,
certifica o anumitaq calitate a unei persoane sau o
anumita situatie juridica.
-Acte recognitive de drepturi
drepturi-- recunosc drepturi
preexistente emiterii lor, in cadrul solutionarii unor litigii
juridice.
-Acte administrative sanctionatorii
sanctionatorii-- prin care se aplica
sanctiuni administrative.
-Acte administrative de anulare a altor acte
administrative pentru ilegalitatea acestora sau
neoportunitatea lor.





In raport cu efectele juridice in spatiu, se
disting:
-Acte cu aplicare generala pe intreg teritoriul
tarii fiind emise de organele centrale ale
administratiei publice.
-Acte cu aplicare locala in unitatile administrativ
administrativ-teritoriale in care isi desfasoara activitatea
organul emitent.
In functie de domeniile de activitate:
-Acte de administratie generala cu aplicare in
toate domeniile de activitate.
-Acte de administratie speciala cu aplicare numai
in anumite domenii sau sectoare de activitate.

Forta juridica a actelor
administrative






Actele administrative au o anumita forta juridica prin
care se intelege eficienta efectelor juridice pe care le
produc.
Actele administrative fiind acte de executare trebuie sa
fie conforme cu prevederile Constitutiei si cu actele
parlamentului deoarece Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al statului, unicul organ legiuitor
ale carui acte au o forta juridica superioara fortei juridice
a tuturor celorlalte acte juridice.
Datorita acestui fapt si actele emise de organele
administrratei publice au o forta juridica diferita, actele
organului ierarhic superior avand o forta juridica mai
mare decat forta juridica a actelor emise de catre
organele inferioare.

- actele administrative emise de organele
administratiei publice cu competenta teritoriala
mai restransa trebuie sa fie conforme cu actele
emise de catre organele cu competenta
teritoriala mai larga
- actele organelor administratiei publice cu
competenta materiala de specialitate nu pot
incalca actele emise de catre autoritatile
administratiei publice cu competenta materiala
generala.
- potrivit principiului autonomiei locale intre
consiliile locale si consiliul judetean din acelasi
judet nu exista relatii de subordonare ci doar de
colaborare in problemele de interes comuncomunart.6 alin.2 din Legea nr. 215/2001



Actele administrative beneficiaza de prezumtia de
legalitate, adica sunt considerate a fi conforme cu
legea in sensul ei larg de orice act cu forta juridica
superioara actului in cauza.
Prezumtia de legalitate se clasifica sub aspectul
efectelor juridice pe care le produce astfel:
1.Prezumtie relativa de legalitatelegalitate- iuris tantum, inseamna
ca ele pot fi atacate pe considerentul ca actul atacat este
ilegal. Aceasta ilegalitate poate fi invocata de organele
de stat, de organizatii nestatale cat si de persoane fizice.
2.Prezumtie absoluta de legalitatelegalitate- iuris et de iure
inseamna ca nu poate fi conbatuta nefiind deci posibila
cercetarea legalitaii actului care beneficiaza de o
asemenea prezumtie. Aceste acte nu mai pot fi atacate
pe nici o cale.

In afara de prezumtia de legalitate actele
administrative beneficiaza si de prezumtia de
autenticitate denumita si prezumtia de veridicitate,
adica in conformitate cu adevarul.
- prezumtia de autenticitate prezinta importanta mai ales
atunci cand apare un litigiu juridic in care este implicat
un act administrativ.
- ca si prezumtia de legalitate in general prezumtia de
autenticitate are si ea un caracter relativ in sensul ca se
poate dovedi prin procedura inscrierii in fals ca actul
administrativ reflecta in mod eronat realitatile pe care le
constata.
- prezumtia de autenticitate se bazeaza pe obligatia
profesionala de sinceritate si corectitudine din partea
celor care emit acte administrative de a intocmi aceste
acte in stricta concordanta cu realitatile sociale pe care
le constata.

Conditii de valabilitate privind
emiterea actelor administrative.


Actul administrativ ca sa fie legal trebuie
sa fie emis de organul competent
respectiv de organul caruia legea ii
confera dreptul si totodata in anumite
cazuri obligatia de a emite acel act
administrativ.

Procedura emiterii actelor
administrative


Legea poate stabili și cerința anumitor
avize pentru emiterea unui act adm., date
de alte organe iar acestea sunt:




Avize facultative
Avize consultative
Avize conforme

Intrarea în vigoare a actelor
administrative


Actul administrativ produce efect juridic din momentul
intrării sale în vigoare;




Norma juridică poate să prevadă, în mod expres, intrarea în
vigoare la o dată ulterioară (30 zile, la aducerea la
cunoștință, un termen mai scurt dar nu mai puțin de 10
zile);

În cazul în care norma juridică nu prevede obligația
intrării actului adm. în vigoare la o anumită dată,
aceasta intră în vigoare în momentul publicării, în
cazul actelor normative, sau la comunicare, în cazul
actelor individuale (procese(procese-verbale contravenție).

Efectele actelor administrative




Actele adm., în general, produc efecte juridice pentru viitor, ele
nu sunt retroactive; (art. 15 alin 2 Constituția României “Legea
dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau
contravenționale mai favorabile.”
favorabile.”;
Excepțiile de la principiul neretroactivității actelor
administrative:








Actele administrative declarativedeclarative- de drepturi și obligații preexistente;
Acte administrative jurisdicționale – prin care se soluționează litigii
juridice;
Dacă o lege, pentru executarea căreia au fost emise acte adm cu
caracter retroactiv, și actele administrative au caracter retroactiv;
Actele administrative de anulare pentru cauză de ilegalitate;
Actele administrative emise în vederea executării unei hotarâri
judecătorești.

Suspendarea executării actelor
administrative




La măsura suspendării actelor administrative trebuie să se
recurgă numai atunci când există motive temeinice;
Suspendarea poate fi determinată de cauzele:








Legalitatea actului este contestată (atacarea unei hotărâri a unui consiliu
local la instanța de contencios administrativ);
Deși actul este legal, aplicarea sa este inoportună, datorită unor clauze
cu caracter trecător;
Necesitatea aplicăriisuspendării în cazul unor abateri de la lege, pînă la
reintrarea în lega
legalitate;
Prin voin
voința
ța unui organ de stat:
 Organul emitent;
 Organul ierarhic superior celui emitent;
 Celelalte organe de stat numai în baza unor prevederi exprese ale
legii.

Anularea actelor administrative


Funcție de interesul ocrotit prin anularea actelor
administrative, nulitatea este:








Nulitatea absolută – urmărește protejarea unor interese
generale ale societății, poate fi invocată de oricine;
Nulitatea relativă – are ca scop ocrotirea unui interes
individual.

Instanțele judecătorești, precum și alte organe de
stat, au dreptul de anulare a actelor administrative
conform situațiilor prevăzute expres de lege.
În cazul în care se produc anumire erori (materiate)
într--un act administrativ, este posibil ca acel act să nu
într
mai fie retras, iar pentru îndreptarea erorii se
operează, de regulă, prin rectificarea actului deja
emis.

Actele administrative irevocabile













Actele declarate în mod expres de normele juridice ca
irevocabile;
Actele administrative jurisdicționale, care ca și hotărârile
judecătorești, sunt irevocabile;
Actele administrative pe baza cărora ss-au născut raporturi civile
de muncă;
Actele administrative care au generat drepturi subiective
garantate de lege prin stabilitate (drepturi dobândite în urma
obținerii unei diplome);
Actele administrative de aplicare a unor sacțiuni administrative;
Actele administrative, din momentul în care au fost atacate în
fața unui organ jurisdicțional;
Actele administrative, care au fost executate din punct de
vedere material.

2.Operatii administrative si alte
operatii materiale


Analizând activitatea organelor administrației
publice constatăm că mare parte din
activitatea acestora este alcătuită din operații
administrative și operații materiale:




Noțiunea de operație administrativă se referă la o
serie de operații administrative, cum ar fi:
ștampilarea, avizarea, înregistrarea, datarea
actelor adm.;
Oparațiile materiale cuprind diferitele activități de
asistență medicomedico-sanitară, de instruire a alevilor,
prestările de servicii, etc.

Diferite operații administrative


Operațiile administrative pot interveni în
diferite faze ale procesului de elaborare și
executare a actelor administrative, și anume;






În faza de pregătire – evidența datelor și
documentelor (statistici, rapoarte);
În faza de emitere a actelor - întocmirea
proiectelor de acte juridice, avizarea, etc;
În faza de executare – comunicarea actelor prin
publicarea în presă, radio sau TV.

Atât operațiile administrative cât și alte
fapte materiale dau naștere, față de cel care
le săvârșește, unei situații de răspundere
juridică, în cazul în care, prin săvârșirea
acestor operații, persoanele respective au
încălcat dispozițiile legale, ele răspund penal,
administrativ, disciplinat sau civil, în funcție
de gravitatea încălcării și de efectele produse
prin această încălcare.

3.Contractul administrativ



Este o creație a doctrinei juridice franceze.
În România, teoria contractelor
administrative ss-a afirmat pe măsura
dezvoltării raporturilor juridice dintre
organele administrației publice și
particulari, în majoritate investitori din alte
țări, privind concesionarea unor lucrări de
interes public sau a serviciilor publice.



Un act este contract administrativ dacă sunt îndeplinite mai
multe condiții și anume:













Există un acor de voință între un organ administrativ și un aprticular;
Acordul are ca scop crearea unor obligații juridice privind prestarea unor
servicii în schimbul unei remunerații;
Prestațiunea să fie consecința funcționării unui serviciu public;
Parțile, printrprintr-o clauză expresă să consimtă să li se aplice regimul de
drept public;
Inegalitatea părților din contract;
Interpretarea excesivă a contractului în favoarea administrației, persoana
particulară având obligația săsă-și sacrifice propriul interes pentru
realizarea interesului public, dar sub rezerva dreptului său la despăgubiri;
Dreptul pentru organul administrativ de a lua măsuri executorii în mod
unilateral, deoarece își păstrează, alături de calitatea de parte
contractantă, și pe cea de autoritate statală;
Aplicarea teoriei imprevizibilului.

CAPITOLUL V

DECIZIA ADMINISTRATIVA

1.Notiunea de decizie
administrativă
Activitate administrativă, poate fi definită ca
o manifestare de voinșă a unui organ al
administrației publice, constând întrîntr-o opțiune
în vederea realizării unui scop.
Printr--o decizie se poate adopta o variantă
Printr
dintre mai multe soluții posibile, iar organul de
decizie are deplină libertate de a o accepta,
adoptând soluția prezentată, sau de a o
respinge, ceea ce în fond înseamnă tot o
decizie negativă, de respingere ori de
modificare a soluției propuse.

Trăsăturile caracteristice
deciziei administrative













Să aibe un puternic temei științific;
Să aibe un caracter realist;
Să conțină cea mai adecvată rezolvare a problemei în cauză pe
baza unei evaluări exacte a situației de fapt;
Să intervină în timp util;
Competența adoptării unei decizii să aparțină organelor
administrației publice de la nivelul respectiv;
Deciziile administrative pot să se refere la situații cu caracter de
generalitate (decizii normative);
Alte decizii pot să privească situații concrete particulare (decizii
individuale);
Ca să aibă valabilitate decizia trebuie să fie legală, să respecte
dispozițiile legale ale legii.

2.Participantii la decizia
administrativa






Decizia administrativă este rezultatul activității mai multor
persoane fiecare având un rol în adoptarea sa sau prin
colaborarea diferitelor compartimente din cadrul unui organ al
adminstrației publice ori între organe diferite ale administrației
publice sau între organele administrației publice și alte organe
de stat, ogane nestatale, cetățeni.
În anumite împrejurări, urgente, se poate adopta decizia de
către o singură persoană.
Participanții la adoptarea deciziei administrative se pot grupa
astfel:



Persoanele din aparatul administrativ;
Participarea cetățenilor și a organizațiilor nestatale.

3.Elaborarea deciziei


Etapele elaborării deciziei
administartive:

Inițiativa adoptării deciziei
administrative;
 Pregătirea proiectului de decizie;
 Culegerea datelor;
 Selectarea și interpretarea datelor;
 Adoptarea deciziei.


4.Executarea deciziei
administrative




După ce a fost adoptată decizia administrativă
trebuie executată astfel încât organele
administrației publice sunt obligate să adopte
o serie de măsuri organizatorice necesare
executări acesteia.
Decizia administrativă poate fi executată direct
de către oganul administrației publice dar și de
către o organizație nestatală sau chiar de către
cetățeni în mod individual.

CAPITOLUL VI

APARAREA VALORILOR
SOCIALE CU MIJLOACE DE
DREPT ADMINISTRATIV

1.Raspunderea administrativa






Răspunderea juridică reprezintă ansamblul de norme
juridice care reglementează relațiile sociale în cazul
încălcării normelor juridice.
Este cunoscut că între răspunderea juridică,
constrângerea juridică și sancțiunea juridică există o
foare strânsă legătură toate având ca scop
asigurarea ordinii de drept.
Constrângerea juridică se realizează prin aplicarea
unor sancțiuni juridice iar aplicarea sancțiuni este
consecința angajări răspunderii.



În raport cu gravitatea încălcării, cu consecințele
faptei antisociale, există mai multe forme de
răspundere juridică:











Răspundere penală, în cazul săvârșirii unor fapte deosebit de grave
respectiv săvârșirea de infracțiuni;
Răspunderea administrativă pentru fapte având un pericol social mai
redus, respectiv abaterii administrative;
Răspunderea disciplinară în cazul nerespectării îndatoririlor de seviciu;
Răspundere civilă în situația în care prin fapta săvârșită ss-au produs și
prejudicii materiale.

Săvârșirea unei fapte antisociale poate să antreneze o
singură formă de răspundere sau mai multe în funcție
de consecințele acelei fapte.
În cadrul formelor răspunderii juridice un loc
important îl ocupă răspunderea administrativă.



Constrângerea administrativă se poate
realiza prin mai multe modalități:








Măsuri de siguranță (carantina, vaccinarea
obligatorie, etc.);
Măsuri de executare siltă (sechestrul, vânzarea la
licitație a unor bunuri, etc.);
Măsuri de sancționare (plata amenzii
contravenționale).

Printre măsurile de constrângere
administrativă se numără și sancțiunea
adminisatrativă.

Sanctiunea administrativă





În cazul săvârșirii abaterilor administrative se aplică sancțiuni
administrative de către organele administrației publice.
Sancțiunile administrative sunt o categorie de sancțiuni juridice.
În raport cu natura faptei antisociale ori cu domeniul unde ss-a
săvârșit fapta există o varietate de sancțiuni administrative:





Sancțiuni pecuniare;
Alte sancțiuni administrative ce constau în suspendarea sau anularea
unei autorizații, decizii, diplome, etc.

Ocrotirea valorilor sociale se realizează nu numai prin aplicarea
unor sancțiuni administrative ci si prin alte măsuri
administrative fără caracter sancționator (ex. Măsuri de
interzicere a accesului în anumite zone, măsuri de protecție
sanitară, a faunei, florei, a monumentelor istorice.)

Executarea silită




O altă formă a constrângerii juridice administrative ce
se realizează prin aplicarea de către organele
administrației publice a unor măsuri de constrângere,
de obligare în scopul obținerii, respectării normelor
juridice fără aplicarea de sancțiuni.
Executarea silită trebuie să îndeplinească anumite
condiții pentru a putea fi aplicată, anume:




Încunoștiințarea persoanei;
Refuzul celui obligat de a executa actul;
Inexistența unor alte mijloace pentru obținerea executării.

2.Regimul juridic al contraventiilor












Contravenția se poate săvârși fie printrContravenția
printr-o acțiune, fie prontrprontr-o inacțiune,
prin care se pune în pericol o anumită valoare socială (ex. ordinea
publică).
Contravenția poate fi săvârșită și prin neîndeplinirea obligațiilor stabilite
prin norme juridice (ex. nerespectareaorelor, locului de deplasare pentru
un miting).
Contravenția prezintă un grad de pericol social mai redus decât
infracțiunea, fapt ce determină ca și sancțiunea care se aplică în cazul
contravenției să fie mai puțin aspre decât în cazul infracțiunilor.
Dacă aceeași persoană săvârșește mai multe contravenții, sancțiunea se
aplică pentru fiecare contravenție.
Când contravențiile sunt constatate prin același procesproces-verbal,
sancțiunea contravențională se cumulează, fără a putea, însă, să
depășească dublul maximului amenzii prevăzute pentru contravenția cea
mai garvă.
Dacă la săvârșirea contravenției participă mai multe persoane,
sancțiunea se stabilește separat pentru fiecare în parte, funcție de gradul
de vinovăție.

Deosebirile dintre contravenție
și infracțiune






Infracțiunile pot fi stabilite numai prin lege, ca act al
Parlamentului, iar contravențiile pot fi stabilite și prin
acte normative emise de organele administrației
publice.
Infracțiunile nu pot fi săvârșite decât de persoane
fizice, în timp ce contravențiile pot fi săvârșite atât de
persoanele fizice cât și de persoanele juridice.
În cazul infracțiunilor, sancțiunea specifică frecventă
este privarea de libertate, iar pentru contravenție
sancțiunea cel mai des utilizată este amenda.

Deosebirile dintre contravenție
și abaterea disciplinară






Conform art.263 alin2 Codul muncii “abaterea disciplinară este
o faptă în legătură cu munca și care constă întrîntr-o acțiune sau
inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care
acesta a încălcat normele legale, regulamentul interior,
contractul individual de muncă...”
muncă...”
În cazul abaterii disciplinare sunt afectate relațiile din interiorul
unității, în cazul contravenției chiar dacă aceasta a fost
săvârșită tot în cadrul unității, pericolul social produs prin acea
faptă depășește unității, implicând o sferă mult mai largă de
interese sociale.
Sancțiunea disciplinară este aplicată de regulă de șeful ierarhic
în timp ce sancțiunea contravenționala este aplicată de o
persoană/organ anume prevăzut de normele juridice.

Răspunderea contravențională




Contravenția fiind o faptă ce prezintă un pericol
social în general redus, instigarea, tentativa și
complicitatea nu constituie contravenție de sine
stătătoare, iar prin participanți se înțeleg numai
autorii, făptuitorii contravenției.
În ceea ce privește răspunderea
contravențională a persoanelor fizice există
anumite condiții:



Minorii sub 14 ani nu răspund contravențional;
Făptașul trebuie să aibă anumită calitate, în cazul
anumitor contravenții (conducător auto, gestionar,...).

Vinovăția


Contravenția presupune, ca element constitutiv,
vinovăția sub forma intenției sau a culpei:






Fapta este săvârșită cu intenție în situația în care persoana
în cauză prevede și dorește sau acceptă, chiar dacă nu
dorește, rezultatele faptei sale;
Culpa există atunci când o persoană prevede, dar socotește
cu ușurință că rezultatul nu se vor produce, sau nu le
prevede, deși ar fi trebuit să o facă.

Pentru ca săvârșirea unei contravenții din culpă să nu
antreneze răspundere, trebuie să existe o prevedere
expresă în actul normativ care stabilește acea
contravenție.

Cauze ce înlătură răspunderea
contravențională




Potricit Codului penal, cauzele care exonerează
de răspundere sunt: legitima apărare, starea de
necesitate, constrângerea fizică sau morală,
cazul fortuirt, eroarea de fapt.
Se pot adăuga beția involuntară completă,
expirarea termenului când sancțiunea
contravențională putea fi aplicată sau executată
precum și contravenția săvârșită de o persoană
care din cauza starii mintale sau a unei
infirmități nu poate răspunde de fapta sa.

Legitima apărare




Poate provoca starea de legitimă persoana care
săvârșește o contravenție pentru a evita un atac
material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva
sa, a altei persoane sau a unui interes public și care
pune în pericol grav persoana sau drepturile celui
atacat ori interesul public.
Pentru ca fapta să fie considerată legitimă apărare,
trebuie să îndeplinească mai multe condiții:






Fapta de apărare să fie răspunsul la un atac, deci să fie
precedată de un atac;
Atacul să fie material, direct, imediat și injust;
Atacul să fie periculos;
Apărarea să fie proporțională cu intensitatea atacului.

Starea de necesitate




Se află în stare de necesitate persoana care săvârșește o
contravenție pentru a salva de la un pericol iminent și care nu
putea fi înlăturat pe altă cale viața, integritatea corporală sau
sănătatea sa, a altei persoane, un bun material al său sau
aparținând altuia, ori un interes public.
Pentru ca săvârșirea unei contravenții să fie considerată în stare
de necesitate, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:






Fapta să fie săvârșită ca urmare a unui pericol neprevăzut;
Pericolul să fie iminent, real si inevitabil;
Fapta să fie spre a salva viața, integritatea corporală sau sănătatea
făptuitorului, a altei persoane, un bun material osi un interes public;
Prin săvârșirea contravenției să nu se producă, în mod conștient,
urmări mai grave decât ăn cazul în care făptuitorul contravenției nu
ar fi intervenit.

Constrângerea
Constr
ângerea fizică sau
psihică




Nu este considerată contravenție fapta
săvârșită de o persoană în cazul în care au
fost exercitate asupra făptuitorului
presiuni, acțiuni coercitive spre aa-l obliga
să săvârșească contravenția.
Totodată tericolul pericolul cu care este
amenințat trebuie să fie garv, adică să se
refere la un rău ireparabil sau extrem de
greu de remediat.

Cazul fortuit




Constă în intervenția unei întâmplări ce nu
putea să fie prevăzută sau înlăturată și
care determină producerea rezultatului
socialmente periculos.
Făptuitorul este exonerat de răspunderea
contravențională, deoarece nu a avut
posibilitatea să prevadă factorul extern
care a determinat producerea rezultatului.

Eroarea de fapt


Se înțelege necunoașterea sau cunoașterea
greșită de către făptuitor, în momentul săvârșiri
contravenției, a existenței unei împrejurări de
care depinde caracterul contravențional al faptei
sale. (ex. Constituie contravenție staționarea
vehicului în locul unde este indicatorul “oprirea
interzisă””, dacă în dreptul indicatorului este
interzisă
staționată un alt vehicul care împiedică
observarea indicatorului, fapta de a opri în acea
zonă nu mai constituie contravenție).

Iresponsabilitatea și infirmitatea




Iresponsabilitatea constituie o cauză care
exonerează de răspundere, deoarece persoana
iresponsabilă nu posedă capacitatea psihică
(discernîmânt, rațiune,...) spre a putea aprecia în
mod corect fapta sa. Aceasta poate fi permanentă
(debilitate mintală) sau temporară (epilepsie).
Infirmitatea poate să constituie, în anumite situații,
o cauză care înlătură răspunderea contravențională
(ex. Traversarea străzii de către un nevăzător prin
loc nepermis nu constituie contravenție).

3.Raspunderea cont
contraventionala
si raspunderea civila







În cazul în care prin săvârșirea contravenției a fost pricinuită o
pagubă și există tarif de evaluare a acesteia, agentul
constatator care are dreptul să aplice sancțiunea, stabilește
despăgubirea pe bază de tarif, cu acordul expres al persoanei
vătămate;
Dacă nu este stabilit un tarif, partea vătămată își va putea
valorifica pretențiile la despăgubiri fașă de contravenient
potrivit legii civile.
În ceea ce prevește despăgubirile civile pe care contravenientul
este obligat să le plătească părții vătămate pentru paguba pe
care acesta a suferitsuferit-o, în procesul
procesul--verbal, după descrierea
faptei cauzatoare de prejudiciu, se va menționa, în mod
amănunțit, în ce contă paguba (ex. Bunurile distruse,
degradarea lor, cui aparțin bunurile precum și alte detalii
necesare pentru evaluarea cât mai exactă a pagubei)

4.Sanctiunile contraventionale




Sancțiunile contravenționale se împart, potrivit art. 5 din OG nr.
2/2001, în:
Principale






Avertismentul
Amenda contravențională
Obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul
comunității.

Complementare










Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea
contravenției;
Suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau
autorizației de execuție a unei activități;
Închiderea unități;
Suspendarea activității agentului economic;
Retragerea licențeisau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru
activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;
Desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială.







Sancțiunea trebuie să fie proporțională cu
gradul de pericol social al faptei săvârșite;
Sancțiunile complementare se aplică în
funcție de natura și gravitatea faptei șipot
fi cumulative.
Avertismentul, amenda contravențională și
obligarea la prestarea unei activități în
folosul comunității se pot aplica oricărui
contravenient, persoană fizică sau juridică.

VA MULTUMESC !

