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CUVÂNT DE DESCHIDERE A SESIUNII

ORLOV Maria, Preşedinte al ISAM,
conferenţiar universitar, doctor, USM, Chişinău

Stimaţi colegi,
Distinşi oaspeţi şi invitaţi,
Permiteţi-mi să declar deschisă cea de-a doua sesiune de comunicări ştiinţifice a Institutului
de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova.
Vă mulţumesc pentru efortul de a participa la această sesiune prin care se naşte o tradiţie fru
moasă de a-i reuni în fiecare toamnă la Chişinău pe toţi cei preocupaţi de dezvoltarea unei admi
nistraţii moderne şi eficiente, teoreticieni şi practicieni de valoare din ţară şi de peste hotarele ei.
Anul care s-a scurs ne-a adus, pe lângă succese şi împliniri, două evenimente triste şi îndurera
te legate de dispariţia marilor Profesori de drept public, Eugen Popa de la Arad şi Antonie Ior
govan, Preşedintele Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, bine cunoscuţi în
mediul academic din Republica Moldova prin lucrările lor de nepreţuită valoare.
Profesorul Eugen Popa mă tot întreba de fiecare dată când ne întâlneam la sesiunile ISA „Paul
Negulescu”: „când mă invitaţi la Chişinău”? Nu am reuşit să-l invităm, prea târziu am înfiinţat
ISAM-ul şi prea devreme a plecat dintre noi.
Profesorul Antonie Iorgovan ne-a făcut un serviciu nemaipomenit prin consultarea cu dis
creţie a proiectului Constituţiei Republicii Moldova şi a Legii contenciosului administrativ, adu
când propuneri de mare valoare care au fost preluate în textele acestor legi. Mai mult ca atât,
într-o discuţie mi-a destăinuit, că dacă ajunge să fie ales în Parlamentul European (opţiune, de alt
fel, care ar fi fost posibilă) avea două probleme de rezolvat: să ajute Serbia să adere la UE, deoarece
de acolo provenea mama sa, şi, să ajute Republica Moldova în aceeaşi problemă, deoarece con
sidera că o merităm.
Vom păstra cu drag în amintire frumoasele clipe petrecute împreună la Sibiu, la sesiunile
Institutului de Ştiinţe Administrative în care, prof. Eugen Popa, ca fondator, şi, prof. Antonie
Iorgovan, ca Preşedinte, au depus tot sufletul şi întreaga lor pasiune pentru dezvoltarea ştiinţelor
administrative.
În memoria acestor doi Mari Profesori de drept public, colegi şi prieteni ai noştri, Vă rog să
păstrăm un moment de reculegere.
Vă mulţumesc.
Recunoaştem cu mândrie că am preluat, pe cât a fost posibil, din experienţa ISA „Paul Negu
lescu” şi ne străduim să păstrăm tradiţia care vine din perioada interbelică a acestui Institut.
La un an de la înfiinţare, ISAM-ul a reuşit să realizeze un şir de activităţi importante prin care
să se lanseze ca parte dinamică a societăţii civile din Republica Moldova. Dintre cele mai impor
tante sunt editarea şi publicarea primului Caiet Ştiinţific şi tipărirea lucrării domnului Şerban
Alexianu „File din viaţa tatălui meu”, despre marele Profesor de drept public din perioada inter
belică, Gheorghe Alexianu, Guvernator al Transnistriei şi Odessei în anii 1941-1944, unul din
fondatorii ISAR-ului de la acea perioadă. De asemenea, ISAM-ul a gestionat proiectul „Standardul
academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei publice”,
finanţat de Fundaţia SOROS-Moldova. Pe lângă acestea, membrii ISAM au participat la multiple
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întruniri, conferinţe şi dezbateri ale proiectelor de legi pe diverse teme din administraţia publică:
autonomia locală, descentralizarea fiscală, descentralizarea administrativă, reformele administra
tive, statutul funcţionarului public etc.
Fără îndoială, aceste succese ne bucură, dar suntem conştienţi de faptul că mai sunt multe de
făcut, nu am valorificat încă pe deplin potenţialul Institutului. În primul rând, aş dori să reedităm
cele mai valoroase lucrări de drept public ale marilor Profesori din perioada interbelică, lucrări
pe care le avem în biblioteca noastră şi, în al doilea rând, să ne implicăm mai activ în cadrul
proiectelor pentru Republica Moldova, propuse de donatorii străini, astfel încât să putem realiza
scopul şi sarcinile noastre statutare de modernizare a administraţiei publice.
Consider o mare realizare chiar şi întrunirea noastră de astăzi, pornind de la faptul că pre
ocupările prioritare ale contemporanilor noştri sunt mai mult cele de ordin pragmatic şi mai
puţin cele de ordin ştiinţific.
Ţin să vă felicit din tot sufletul pentru fidelitatea faţă de domeniul ştiinţelor administrative, să
vă urez succes la dezbaterea temelor propuse, şi, să vă asigur că lucrările Dumneavoastră vor fi
publicate în Caietul Ştiinţific nr.2 al ISAM.
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CUVÂNT DE SALUT DIN PARTEA ISA ”PAUL NEGULESCU”
PETRESCU Rodica Narcisa, profesor universitar,
doctor, Cluj-Napoca, România
Stimată Doamna Preşedinte Maria Orlov
Distinşi invitaţi, dragi colegi,
Bucuria mea de a fi din nou la Chişinău, la cea de-a doua Sesiune ştiinţifică a Institutului de
Ştiinţe Administrative al Moldovei, este dificil de a fi exprimată şi măsurată în cuvinte.
Parcă mai ieri eram cu toţii împreună pentru a participa la înfiinţarea Institutului, pentru a fi
alături şi a-i felicita pe membrii fondatori, pentru a le dori putere de muncă, curaj şi perseverenţă
în tot ce vor întreprinde. Şi iată, timpul a zburat, dar tânărul Institut al Moldovei, care astăzi
sărbătoreşte, astăzi, 1 An de existenţă, a înregistrat succese notabile în activitatea de reformare şi
modernizare a administraţiei din Republica Moldova. În opinia mea, cea mai importantă realizare
o constituie tipărirea primului număr al Caietului ştiinţific al Institutului, ce reuneşte comunicări
ştiinţifice aparţinând unui număr impresionant de autori, circa 100. Lucrările se caracterizează
prin varietatea subiectelor şi domeniilor pe care le abordează, bunăoară, administraţia publică
centrală şi locală, managementul serviciilor publice, justiţia şi buna guvernare, etc., constituinduse în repere teoretice şi practice de o deosebită valoare atât pentru teoreticieni, cât şi pentru prac
ticieni, cei care lucrează în administraţie şi care se implică efectiv în eficientizarea şi apropierea ei
de cetăţean, de problemele zilnice cu care acesta se confruntă.
În acest context, doresc să Vă transmit salutul călduros al Patriarhului dreptului public român,
prof. univ. dr. Tudor Drăganu, preşedintele de onoare al Institutului de Ştiinţe Administrative
„Paul Negulescu” din Sibiu, împreună cu cele mai bune gânduri pentru viitoarea activitate a
membrilor Institutului.
De asemenea, îngăduiţi-mi să Vă transmit urările de succes şi realizări depline din partea Con
siliului ştiinţific al I. S. A. ”Paul Negulescu”, din care fac parte, în calitate de director ştiinţific.
Din păcate, bucuria reîntâlnirii cu Dumneavoastră, la Chişinău, este umbrită de trecerea în
nefiinţă, mult prea repede, a eminentului profesor universitar doctor Antonie Iorgovan, pre
şedintele I.S.A. „Paul Negulescu”, cel mai strălucit reprezentant al dreptului administrativ român,
care a avut o contribuţie covârşitoare la înfiinţarea, buna organizare şi funcţionare a Institutului,
la tot ce s-a realizat până în prezent, pe plan ştiinţific, publicistic, al reprezentării pe plan inter
naţional, al cooperării cu alte autorităţi şi instituţii publice din ţară şi străinătate etc.
Curajul şi abnegaţia sa, lupta permanentă pentru binele „cetăţii”, vor fi un exemplu pentru noi
toţi, iar tratatul de drept administrativ şi celelalte lucrări de mare valoare ştiinţifică în domeniu,
vor constitui un îndrumar preţios pentru orice cercetător al dreptului administrativ.
Profesorul Antonie Iorgovan a fost chemat departe, departe, la îngeri şi la stele … dar în
sufletele noastre, amintirea Profesorului va dăinui veşnic.

8

PARTEA I
CONSOLIDAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI
ASIGURAREA DREPTULUI PERSOANEI LA O BUNĂ GUVERNARE

PROBLEMELE CONSOLIDĂRII STATALITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA
NEGRU Boris, conferenţiar universitar, doctor,
USM, Chişinău
Republica Moldova a apărut pe harta lumii în urma falimentului dictaturii comuniste şi
dezintegrării Imperiului Sovietic. Ca urmare, suntem un popor ce nu are experienţă de liberă
afirmare politică, economică şi socială. Dar apariţia unui stat independent presupune noi rapor
turi sociale şi noi principii de coeziune socială care urmează a fi formate. Cu atât mai mult că pe
parcursul a zeci de ani a predominat falsul şi minciuna, recunoaşterea unui singur model de
gândire şi comportament, a unei singure ideologii
În al doilea rând, proclamarea independenţei pentru Republica Moldova înseamnă şi un efort
în vederea renaşterii anumitor tradiţii şi stabilirii unei noi structuri politice. Un pas decisiv spre
democratizare îl constituie adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, constituirea propriului
sistem legislativ care defineşte atributele statului nostru. Însă adoptarea unei Constituţii nu în
seamnă, prin ea însăşi, regăsirea imediată în viaţa ţării a structurilor şi instituţiilor pe care legea
supremă le consacră. Pentru ca ea să devină eficient şi viabilă, Constituţia, legile în ansamblu
trebuie aplicate, realizate în practică. Edificarea statului de drept în Republica Moldova constituie
o acţiune de perspectivă a întregii societăţi, inclusiv şi a potenţialului ei intelectual. Pentru a
atinge acest scop urmează să soluţionăm problema consolidării statalităţii Republicii Moldova.
Problema în cauză e o problemă complexă care necesită multiple transformări şi reformări radi
cale. Nu ne vom referi la întregul complex de probleme, ci ne vom referi la cele ce ţin de dimen
siunile statului, deoarece anume ele caracterizează starea şi funcţionalitatea reală a unui stat.
Se ştie, că statul se caracterizează prin câteva elemente sau dimensiuni istorice şi politice,
cumulate calitativ. Acestea stau la baza oricărui stat şi fără ele statul e de neconceput. La ele se
atribuie: teritoriul, populaţia (naţiunea), autoritatea (puterea) politica exclusivă sau suveranitatea.
Dimensiunile statului au o importanţă majoră. Ele condiţionează atât apariţia, cît şi dispariţia sau
reînvierea statului.
1. Teritoriul statului
Teritoriul alături de popor şi de puterea de stat, este unul dintre elementele indispensabile sta
tului şi reprezintă dimensiunea lui materială. Teritoriul nu are semnificaţia unui spaţiu oarecare,
el este de o importanţă mult mai mare, de o structură tridimensională, cuprinzând subsolul, spa
ţiul aerian şi întinderea de pământ delimitată de frontiere. Importanţa teritoriului se configurează,
mai ales, prin funcţiile sale, dintre care cele mai semnificative sunt următoarele:
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• teritoriul permite situarea statului în spaţiu şi delimitarea acestuia faţă de alte state (teritorii);
• limitele teritoriale determină întinderea prerogativelor puterii publice, rezultate din suve
ranitatea şi independenţa statului, astfel fiind posibilă delimitarea statului de celelalte pu
teri, instituţii şi fenomene străine;
• teritoriul este şi un mijloc de acţiune a statului, deoarece autorităţile publice se pot manifesta
eficient în anumite limite teritoriale. Prin resursele teritoriului se asigură, într-o măsură
mai mare sau mai mică, realizarea obiectivelor puterii şi a dezideratelor cetăţenilor;
• teritoriul asigură şi accentuează calitatea cetăţenilor, trăsătura lor comună de a vieţui întrun anumit spaţiu;
• teritoriul este simbolul şi factorul de protecţie al ideii naţionale. El este o legătură intimă,
profundă şi deosebit de puternică între om şi pământul pe care el îşi regăseşte identitatea.
Această legătură se exprimă prin dragostea nelimitată a fiinţei umane faţă de locul pe care
s-a născut, pe care a trăit sau pe care rămâne după moarte,
• populaţiile indefinite şi nestabile se integrează într-o unitate având ca bază teritoriul.1
Fiind un element constitutiv al statului, teritoriul are şi unele trăsături ale acestuia, deaceea
puterea statului asupra teritoriului este mai mare decât un simplu drept de proprietate. Asupra
întregului teritoriu statul exercită o autoritate exclusivă, care se manifestă prin:
• plenitudine, ceea ce presupune că statul exercită în limitele sale teritoriale plenitudinea
funcţiilor ce-i revin, legiferând şi organizând administraţia publică, stabilind instanţele de jude
cată şi circumscripţiile lor teritoriale, asigurând aplicarea uniformă a legilor etc.
• exclusivitate, în sensul că statul exercită în mod liber întreaga sa autoritate, exclusă fiind
intervenţia sau amestecul unui stat sau unei alte puteri străine. În unele cazuri din consideraţii de
securitate internaţională şi de respectare a principiilor dreptului internaţional, se pot aduce anu
mite atingeri caracterului exclusiv, bunăoară prin inspecţia unor instalaţii nucleare de către repre
zentanţii altor state sau ai unor organizaţii internaţionale. Statul este liber să accepte sau nu astfel
de imixtiuni, neexistând aici nici o limitare a suveranităţii;
• opozabilitate, prin care se presupune legitimitatea şi recunoaşterea internaţională a consti
tuirii unui stat pe un anumit teritoriu. Acesta din urmă poate aparţine unui stat numai în mod
legitim şi legal, recunoaşterea acestor caracteristici pe plan internaţional fiind implicită şi condi
ţionând existenţa statului (există însă excepţii: rapturi, anexiuni teritoriale, cedări, înstrăinări).
Teritoriul statului este alcătuit din anumite elemente constitutive, fiind o parte a globului pă
mântesc care cuprinde solul, subsolul, spaţiul acvatic şi coloana de aer de deasupra solului şi
a spaţiului acvatic, asupra cărora statul îşi exercită suveran puterea. Indiferent de întindere, te
ritoriul statului are aceeaşi semnificaţie şi îndeplineşte aceleaşi roluri.2
Solul, ca element principal al teritoriului este alcătuit din uscatul (pământul) aflat sub imperiul
suveranităţii statului, indiferent de locul unde este situat din punct de vedere geografic.
Subsolul, este partea scoarţei terestre, situată mai jos de stratul de sol şi fundul bazinelor de
apă şi se întinde până la adâncimi accesibile pentru studiere şi valorificare geologică.3 Subsolul
intră în componenţa teritoriului statului fără nici un fel de îngrădire juridică de ordin internaţional,
statul fiind în drept să dispună de el exclusiv şi pe deplin.
Spaţiul acvatic are două componente:
• apele interioare, cuprinzând apele râurilor, lacurilor, canalelor, porturilor, radelor şi băilor,
asupra cărora statul îşi exercită suveranitatea deplină, cu dreptul de a reglementa prin legi navi
gaţia, exploatarea şi protecţia lor; şi
1
2
3

10

Constituţia României, Comentată şi adnotată, Bucureşti, 1992, p.18, I. Deleanu, op.cit., vol.II, p.40.
Ion Deleanu, op. cit., Vol.II, P.43
Art.3 din Codul Subsolului (nr.1511 - XII din 15.06.93)

• marea teritorială, porţiune maritimă de o anumită lăţime ce se întinde de-a lungul ţărmului,
în afara limitelor apelor inferioare.
Spaţiul aerian reprezintă coloana de aer care se află deasupra solului şi spaţiului acvatic al
statului, delimitată pe orizontală prin frontiere terestre, fluviale şi maritime, pe verticală înălţânduse până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic, limită situată aproximativ la 100-110 km
deasupra nivelului mării.1
Alin (1) al art.3 al Constituţiei Republicii Moldova conţine unul din caracterele juridice fun
damentale ale teritoriului, stipulând că “Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil”.
Proclamarea inalienabilităţii teritoriului înseamnă interzicerea înstrăinării lui sub orice formă.
Abandonarea, pierderea prin prescripţie, cesiunile, donaţiile, vânzările de teritorii sunt incom
patibile cu principiul consfinţit de Constituţie, sunt ilegale şi interzise.
Inalienabilitatea înseamnă, de asemenea imposibilitatea oricărui alt stat de a exercita atribute
de putere asupra teritoriului statului, indiferent de suprafaţa afectată sau de motivele invocate.
Textul constituţional nu menţionează expres subiecţii, principiul în cauză fiind opozabil erga
omnes atât în raporturile Republicii Moldova cu alte state cît şi în raporturile care se nasc între
persoanele particulare (fizice sau juridice) ca subiecte de drept şi naţionale ori străine.
Cu alte cuvinte, teritoriul (fie întreg, fie o parte a sa), dispune de un statut juridic special, ceea
ce îl scoate în afara circuitului civil şi îl supune exclusiv puterii poporului, suveranităţii naţionale.
În textul constituţional examinat se menţionează un alt caracter juridic principal al teritoriului,
indivizibilitatea, deoarece principiul acesta este consacrat în art.1, care prevede caracterele
statului. Teritoriul reprezentând unul din elementele principale ale statului, este ca şi statul,
indivizibil. Indivizibilitatea teritoriului în contextual analizat semnifică evident unitatea lui şi
este în strânsă legătură cu inalienabilitatea. Indivizibilitatea teritoriului nu interzice însă divizarea
lui în unităţi administrative – teritoriale, care se bucură de autonomie locală.
Atât principiul indivizibilităţii, cît şi cel al inalienabilităţii teritoriului, nu admite sub nici o
formă recunoaşterea anexiunilor teritoriale din trecut sau din viitor. În acest sens, ţara noastră a
pătimit foarte mult, fapt despre care ne vorbeşte şi avizul Comisiei Parlamentului Republicii
Moldova cu privire la aprecierea politico – juridică a Tratatului sovieto – german de neagresiune
şi a Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, precum şi consecinţele lor pentru Basarabia
şi Bucovina de Nord, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova la 23 iunie 1990.
E cunoscut faptul că Basarabia şi Bucovina de Nord au fost iniţial părţi componente ale
statului Moldova, înfiinţat în secolul XIV pe de o parte din spaţiul unde s-a format şi trăieşte
poporul român. La 1775, Imperiul Habsburgic răpeşte Moldovei partea ei de nord, Bucovina. În
urma războiului ruso-turc din 1806 – 1812 şi a unui îndelungat târg diplomatic, prin Tratatul de
pace de la Bucureşti (1812), Rusia dezmembrează Moldova, anexând ţinutul dintre Prut şi Nistru
asupra căruia extinde în mod artificial numele de Basarabia. Drept rezultat al prăbuşirii Imperiului
Rus în 1917, aceste teritorii au revenit în mod firesc şi legitim la România.
La 28 iunie1940, U.R.S.S. a ocupat prin forţă armată Basarabia şi Bucovina de Nord contrar
voinţei populaţiei din aceste ţinuturi. Proclamarea nelegitimă, la 2 august 1940, a R.S.S.
Moldoveneşti a fost un act de dezmembrare a Basarabiei şi Bucovinei. Trecerea arbitrară sub
jurisdicţia R.S.S. Ucrainene a Bucovinei de Nord şi a judeţelor Hotin, Ismail şi Cetatea Albă era
contrar adevărului istoric şi realităţii etnice existente în acea vreme. Cele menţionate relevă o dată
în plus importanţa teoretică şi practică a principiilor unanim recunoscute pentru teritoriul unui
stat: inalienabilitatea şi indivizibilitatea.
Principiile enunţate nu permit nici recunoaşterea unor formaţiuni statale.
Cu toate aceste, în toamna anului 1991, cu sprijinul tacit al forţelor pro-ruse şi pro-imperiale,
1
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teritoriul Republicii Moldova a fost dezmembrat, instituindu-se un regim secesionist prin for
marea aşa numite Republici Transnistrene Moldoveneşti, cu capitala în oraşul Tiraspol.
Separatiştii refuză să se supună regimului constituţional al Republicii Moldova. Violând în
mod flagrant Constituţia Republicii Moldova, ei au adoptat propria Constituţie şi au creat auto
rităţi publice proprii (Parlament, Guvern, Preşedinte, instanţe judecătoreşti etc.).
Ca urmare, Republica Moldova nu are nici o putere asupra acestui teritoriu, fiindu-i pusă în
pericol statalitatea.
Caracterul unitar al statului nostru a fost prejudiciat în mod esenţial şi prin Legea cu privire
la statutul special al Găgăuziei. Statutul acestei regiuni din partea sudică a ţării depăşeşte cadrul
unei unităţi administrative – teritoriale şi chiar a unei autonomii culturale, înscriindu-se practice
în caracteristicile unei entităţi politice.
În baza acestei legi, în Găgăuzia s-a constituit, ca şi în stânga Nistrului, propriul Parlament
(Adunarea Populară), propria instituţie prezidenţială (Başcanul) etc. Nu poate fi trecută cu ve
derea nici tendinţa unor forţe locale de a crea “propria republică”.
Unele prevederi din Legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei în opinia noastră,
contravin Constituţiei Republicii Moldova.
Teritoriul statului trebuie delimitat de teritoriul altor state, de marea liberă şi de spaţiul cosmic.
Delimitarea se face în frontiere. În acest sens, alin. (2) al art.3 al Constituţiei Republicii Moldova
prevede: “Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică”.
Frontierele Republicii Moldova sunt linii (reale sau imaginare) care dispărut, pe uscat şi pe
apă, teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar în plan vertical delimitează
spaţiul aerian şi subsolul Republicii Moldova de spaţiul aerian şi de subsolul statelor vecine.
Frontiera de stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii statului.1 Frontierele de
stat sunt terestre, fluviale, maritime, aeriene.
Pe uscat, frontiera de stat se trasează pe liniile distinctive de relief. Pe sectoare fluviale frontiera
se trasează pe linia din mijloc a râului, pe calea navigabilă principală sau pe talvegul râului; pe
lacuri şi alte bazine de apă, frontiera se trasează pe linia dreaptă care uneşte ieşirile frontierei de
stat la malurile lacului sau ale altui bazin de apă. Pe poduri şi râuri, frontiera se trasează pe linia
de mijloc sau pe axul lor tehnologic.
Făcând parte din teritoriul statului, frontierele sunt inviolabile. Inviolabilitatea este garantată
prin faptul că frontierele sunt consfinţite în legea organică. Respectiv, modificarea frontierelor se
poate face doar prin lege organică. Legea declară că stabilirea frontierei de stat ţine de competenţa
Parlamentului Republicii Moldova. De fapt, stabilirea frontierelor unui stat reprezintă o problemă
a realităţilor interstatale şi rezultă din acordul statelor interesate, încheiate conform principiilor
dreptului internaţional.
Practic, stabilirea frontierei de stat se consemnează în tratatele încheiate de Republica Moldova
cu statele vecine. Regulile şi modul nemijlocit de trasare, marcare şi instalare a frontierelor sunt
determinate în lege.
2. Populaţia. Naţiunea. Minoritatea naţională. Grupul etnic.
Populaţia constituie dimensiunea demografică, psihologică şi spirituală a statului. Un stat
fără populaţie nu poate să existe, e de neconceput. Aceasta e şi firesc. Statul este o societate umană
organizată, o societate stabilizată în interiorul unor frontiere permanente. Cei ce locuiesc pe un
teritoriu delimitat de frontiere şi sunt supuşi aceleiaşi puteri pot avea faţă de acesta ori calitatea de
cetăţean, de membru al statului respectiv, ori calitatea de străin (persoana având altă cetăţenie
decât cea a statului în care locuieşte), ori pe cea de apatrid.
1
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Dintre aceste trei categorii de persoane numai cetăţenii se bucură de deplinătatea drepturilor
şi posedă deplinătatea obligaţiilor stabilite de stat.
Comunitatea indivizilor care se află pe teritoriul strict determinat al statului şi asupra căruia
se exercită puterea de stat este o categorie complexă. În unele cazuri comunitatea formează o
naţiune, naţiunea fiind uneori identificată cu populaţia.
Naţiunea nu trebuie confundată nici cu statul şi nici cu populaţia, ca element constitutiv al
acestuia. În „Petit darousse” ediţia 1973, conceptul de naţiune este definit astfel: „Naţiunea (de la
latinescul natio) desemnează o comunitatea de oameni, cel mai adesea instalată pe un acelaşi
teritoriu şi care are o unitate istorică, lingvistică, religioasă, economică, mai mult sau mai puţin
puternică”. Ea „este o asociaţie de oameni având aceeaşi limbă, aceeaşi origine, aceleaşi obiceiuri,
aceleaşi idei şi sentimente, dezvoltate printr-o lungă convieţuire împreună”.1 Aceste definiţii ale
naţiunii cuprind elemente de originalitate şi unitate ale unei populaţii.
O caracteristică esenţială a naţiunii este că ea „înglobează oamenii din cadrul unui popor bine
determinat, între care există interacţiuni şi interdependenţe, respectă aceleaşi norme şi dezvoltă ace
leaşi relaţii economice, teritoriale, lingvistice şi culturale şi are conştiinţa păstrării identităţii sale.”2
Aşadar, naţiunea constituie nu o simplă comunitate umană. Ea e comunitatea umană formată
istoriceşte pe un teritoriu distinct, anume pe acest teritoriu comunitatea umană dată îşi formează
limba, cultura, obiceiurile, tradiţiile, spiritualitatea de neam, factura psihică, de acest teritoriu
comunitatea dată îşi leagă trecutul istoric, prezentul şi, indiscutabil, viitorul.
Categoria „naţiune” reprezintă nu întreaga populaţie ci doar o parte din ea, parte ce constituie
majoritatea populaţiei.
Referindu-ne la coraportul categoriilor „naţiune” – „stat” putem menţiona următoarele. În
lume există un număr mare de state naţionale, adică state care au la bază o naţiune, denumirea
căreia ele o şi poartă, ca regulă. De exemplu, Franţa are la bază naţiunea franceză, Italia, Spania,
Portugalia, Germania etc. Au la bază naţiunile respective. Majoritatea absolută a statelor europene
sunt state naţionale.
Există, însă, cazuri, când una şi aceeaşi naţiune e încadrată şi stă la baza nu a unui singur stat,
ci mai multe. De exemplu, nimeni nu pune la îndoială faptul că în lume există o singură naţiune
coreeană. În acelaşi timp, însă, naţiunea dată e organizată în două state coreene. Sau cazul naţiunii
arabe, organizată în mai multe state arabe. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre naţiune română
organizată în două state române: Republica România şi Republica Moldova. Acest lucru nu se
acceptă doar de acei care au schimonosit şi mai continuă să falsifice istoria reală a noastră. Şi
afirmaţiile unor „patrioţi”, conform cărora renunţând la limbă, la naţiune refuz; la stat n-au nici
un temei juridic.
Există, de asemenea, cazuri când la baza unui stat stau mai multe naţiuni. De exemplu
Federaţia Rusă are la baza sa ca stat mai multe naţiuni. Pe lângă naţiunea rusă, în Federaţia Rusă
se încadrează asemenea naţiuni, cum ar fii, de exemplu tătarii, ciuvaşii, cecenii, başkirii, udmurţii
etc. Ei formează naţiuni în virtutea faptului că istoriceşte s-au format pe un teritoriu propriu
distinct. Din aceste considerente nu trebuie confundată naţiunea cu un grup etnic, fie chiar şi
numeric. De exemplu în Germania actualmente locuiesc peste 2 milioane de turci. Aceasta, însă,
nicidecum nu înseamnă că turcii din Germania constituie o naţiune
Istoriceşte, comunitatea dată nu s-a format pe teritoriul Germaniei. De altfel, nu constituie
naţiuni nici românii din SUA, algerienii din Franţa, ucrainenii din Canada etc.
Prezintă interes şi raportul dintre naţiune şi stat, din punct de vedere al apariţiei lor. Problema
dată evidenţiază existenţa a trei situaţii:
1
2
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1. apariţia simultană a naţiunii şi a statului în urma împletirii proceselor de formare a celor
două entităţi: naţională şi statală;
2. apariţia mai întâi a organizării statale şi mai apoi a naţiunii (este cazul majorităţii ţărilor
africane care deşi au o putere politică centrală (o organizare statală), din punctul de vedere
al comunităţii etnice se află în stadiul gentilico – tribal cu toate consecinţele ce decurg de
aici: absenţa unei limbi comune, fiecare trib avându-şi dialectul său, limba oficială (franceză,
engleză, spaniolă şi portugheză) fiind limba fostei metropole; teritoriul fărâmiţat în zone
aparţinând diferitelor triburi, fiecare dintre ele având obiceiuri, tradiţii proprii ş. a.);
3. apariţia mai întâi a naţiunii şi ulterior a statului naţional (cazul naţiunii române a cărei
constituire a permis formarea statului naţional unitar român).1
O atenţie deosebită merită de asemenea şi problema minorităţii naţionale. Problema dată nici
până azi nu e interpretată uniform în plan internaţional.
Într-un raport din 1993 al subcomisiei O.N.U. pentru prevenirea discriminării şi protecţia
minorităţilor se propune interpretarea prin care prin minoritate se înţelege „un grup numeric
inferior restului populaţiei unui stat, ai cărui membri, care au cetăţenia acestui stat, posedă
caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi sunt
animaţi de voinţa de a-şi păstra cultura, tradiţiile, religia sau limba.”2
Într-un proiect de document supus Consiliului Europei în 1993, ca anexă la Recomandarea
1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, se menţionează: „În sensul acestei Convenţii
expresia minoritate naţională desemnează un grup de persoane dintr-un stat care:
a. îşi au reşedinţa pe teritoriul acestui stat şi sunt cetăţeni ai săi;
b. întreţine legături vechi, solide şi durabile cu acest stat;
c. prezintă trăsături etnice, culturale, religioase sau lingvistice specifice;
d. sunt suficient de reprezentative, deşi sunt mai puţin numeroase decât restul populaţiei
acestui stat sau a unei regiuni a sa;
e. sunt animate de voinţa de a păstra împreună ceea ce formează identitatea lor comună, mai
ales cultura, tradiţiile lor, religia şi limba lor.”3
Termenul „minoritate” desemnează un grup etnic numeric inferior restului populaţiei, ai
cărui membri au caracteristici etnice, religioase, lingvistice, culturale comune. Dar e important ca
aceste calităţi să se formeze un timp îndelungat şi că grupului dat să-i aparţină un teritoriu al său
distinct, unde aceste calităţi au apărut. Caracteristic e şi faptul că grupului dat să-i revină aceleaşi
atribuţii ca şi naţiunii. Deosebirea dintre ei constă doar în acea că grupul dat, în virtutea unor
împrejurări cum ar fi colonizarea teritorială, prigonirea, strămutarea forţată etc. s-au pomenit a fi
în minoritate pe propriul lor teritoriu.
Cele menţionate ne permit de a concluziona că turcii din Germania, algerienii din Franţa,
ruşii din Republica Moldova sau găgăuzii nu sunt minorităţi naţionale. Ca minorităţi naţionale
pot fi priviţi românii din Ucraina, maghiarii din România etc. Aceasta însă nicidecum nu
înseamnă că membrii unor grupuri etnice pe teritoriul unui stat nu beneficiază de anumite
protecţii. Dimpotrivă, ele sunt impuse de standardele internaţionale pe care statele lumii trebuie
să le respect. Asemenea obligaţiuni şi-a asumat şi Republica Moldova ca membru al O.N.U. şi al
Consiliului Europei.
Pe lângă statele multinaţionale pot fi întâlnite şi state care în momentul apariţiei lor nu au avut
la bază vreo naţiune. Drept exemplu pot servi S.U.A. sau Australia.
Naţiunea nu trebuie confundată cu naţionalitatea sau cu poporul. Naţionalitatea exprimă
1
2
3
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apartenenţa indivizilor la o anumită naţiune, în timp ce poporul desemnează masa indivizilor
indiferent de naţionalitatea lor, constituită ca suport demografic al statului.
Fundamentul oricărui stat rezidă în unitatea poporului. Iată de ce art.10 al Constituţiei
Republicii Moldova prevede că „statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova.
Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor ei”. Mai mult ca atât:
„Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la
exprimarea identităţii lor etnice culturale, lingvistice şi religioase.”
3. Autoritatea publică exclusivă sau suverană (suveranitatea)
Autoritatea publică exclusivă sau suverană (suveranitatea) este cel mai caracteristic element
specific al statului. Puterea este un fenomen legat de autoritate, care se caracterizează prin:
posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voinţe supreme, de a comanda, de
a da ordine şi necesitatea de a se supune acestei comenzi. Această autoritate o întâlnim încă din
cele mai vechi timpuri. Ea la început a fost personificată în şeful colectivităţii umane respective
(gintă, trib, uniune de triburi etc.) care putea să se manifeste calităţile sale (era mai dibaci, mai
iscusit, mai viteaz, înţelegea mai multe etc.). Cu timpul autoritatea, atribuindu-se persoanei care
deţinea puterea sau o exercita.
Puterea se înfăţişează sub mai multe forme. Ea poate fi nepolitică sau politică, nestatală sau
statală etc. În toate cazurile puterea presupune prezenţa a cel puţin doi indivizi (aşa, de exemplu
atât timp cât Robinzon Cruzo s-a aflat singur pe insulă, în urma naufragiului, nu putem vorbi de
o putere. O asemenea putere apare doar odată cu apariţia lui Vineri). În toate cazurile puterea
priveşte fixarea şi consolidarea unor valori constituite în sistem, valori ce pot fi de natură morală,
religioasă, politică, juridică etc.
Într-o societate există mai multe categorii de putere: puterea unor partide, puterea unor
organizaţii social-politice etc. Puterea statală, însă, este cea mai autoritară putere. Ea se
caracterizează prin următoarele trăsături:
a) este un atribut al statului care se identifică cu forţa. Această forţă se materializează în
diverse instituţii politico-juridice (autorităţi publice, armată, poliţie etc.);
b) are un caracter politic;
c) are o sferă generală de aplicare;
d) deţine monopolul constrângerii: numai ea are posibilitatea să folosească constrângerea şi
dispune de aparatul de constrângere;
e) puterea de stat este suverană.
Această din urmă trăsătură - suveranitatea - este cea mai importantă.
Termenul “suveranitate” este folosit pentru prima dată cu prilejul analizei Constituţiei franceze
din 1791, de către juristul francez Clermant Tennerre, care a definit-o ca fiind “libertatea colectivă
a societăţii”. La etapa contemporană suveranitatea tot mai frecvent este definită ca fiind “dreptul
statului de a conduce societatea, de a stabili raporturi cu alte state”.
Articolul 2 alineatul (1) al Constituţiei Republicii Moldova prevede următoarele: “Suveranitatea
naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele
sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie”.
Suveranitatea naţională constă în dreptul poporului de a hotărî necondiţionat în privinţa
intereselor sale şi de a le promova şi realiza în mod nestingherit. Acest principiu constituţional nu
derivă nemijlocit din art.1 al Constituţiei, care consacră caracterul suveran al statului.
Suveranitatea naţională rezultă din faptul că poporul Republicii Moldova este unicul deţinător
suveran al puterii. În acest text constituţional, prin popor nu se înţelege numai totalitatea
locuitorilor din ţară sau populaţia acesteia. Sensul atribuit prin Constituţie este unul determinat
şi specific, prin popor, în sensul noţiunii utilizate, înţelegându-se o colectivitate de indivizi care
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au calitatea de cetăţeni şi prin aceasta au aptitudinea de a participa la exprimarea voinţei naţionale.
Chiar şi în acest sens, categoria de popor este prea largă, deoarece nu toţi cei care au calitatea de
cetăţeni pot participa efectiv la exprimarea voinţei generale naţionale, ea fiind condiţionată de
discernământul persoanei, de aptitudinea ei morală şi specificul manifestării de voinţă - necesitatea
organizării poporului.
Suveranitatea naţională, aşa cum este prevăzută în Constituţie, înseamnă puterea absolută şi
perpetuă a poporului, puterea politică, adică o putere aparţinând poporului, puterea de stat, al
cărei deţinător suveran este.
Puterea politică comportă anumite caractere, cum ar fi:
- unitatea, care se manifestă prin faptul că domeniul suveranităţii naţionale ce aparţine unui
popor este unic şi nu poate fi încălcat de o altă suveranitate. Toate cotele - părţi de
suveranitate ce aparţin fiecărui individ alcătuiesc, în sumă, un tot întreg, o entitate unică;
- deplinătatea, care semnifică faptul că suveranitatea naţională nu poate fi limitată arbitrar şi
nici exercitată abuziv. Suveranitatea nu poate exista parţial şi nu poate fi exercitată parţial;
- inalienabilitatea, care arată că poporul nu îşi poate înstrăina definitiv şi irevocabil
suveranitatea nici unui grup şi nici unei persoane;
- indivizibilitatea, care relevă că suveranitatea naţională nu poate fi divizată în cote - părţi
ce ar putea fi exercitată separat unele de altele;
- imprescriptibilitatea, care se află în strânsă legătură cu inalienabilitatea şi semnifică faptul
că suveranitatea naţională există atâta timp cît există naţiunea. Acest caracter demonstrează
suplimentar deosebirea dintre popor şi naţiune, reiterând că poporul poate să nu fie definit
clar la un anumit moment al istoriei, pe când naţiunea este perpetuă în timp.
Textul constituţional expus ne orientează la două constatări: legătura dintre popor (naţiune)
şi puterea de stat (putere publică) şi formulările cu care se operează, în acest sens fiind
semnificative sintagmele putere, suveranitate naţională şi aparţine poporului.
În primul caz, noţiunea popor şi noţiunea stat, privite sub aspect juridic apar ca subiecte
distincte de drept. După cum s-a menţionat mai sus, statul este, într-o accepţiune largă o entitate
compusă din teritoriu, populaţie şi suveranitate, iar într-un sens mai restrâns, o formă superioară
de organizare a poporului, constituită din aparatul statal ce exercită puterea. Poporul deţine
puterea politică şi, pentru a o exercita, formează statul, un sistem de autorităţi publice.
În cel deal doilea caz, trebuie să vedem cu ce se identifică puterea de stat şi dacă ea este
altceva decât statul. Evident, statul nu este altceva decât organizarea statală a puterii poporului,
chiar însăşi instituţionalizarea acestei puteri. Funcţia principală a statului (a puterii de stat) este
de a exprima, promova şi realiza voinţa poporului sub formă de voinţă general obligatorie.
Se impune astfel concluzia că puterea politică (suveranitatea naţională) aparţine poporului,
concluzie indubitabilă, deoarece, în caz contrar, ar însemna că există împărţirea poporului şi că
există mai multe suveranităţi şi deţinători ai acesteia în aceeaşi ţară, situaţie ce poate fi privită
doar ca o dezordine social - politică sau ca o absurditate. Cele menţionate se referă doar la
suveranitatea naţională, care poate fi identificată cu puterea de stat, şi la deţinătorul (titularul)
unic al acesteia - poporul.
Caracteristicile menţionate mai sus ale puterii politice sunt valabile şi pentru puterea de stat,
aceasta având însă şi anumite trăsături specifice, dintre care menţionăm:
• este o putere transmisă de către popor unor organisme care exercită conducerea de stat;
• este o putere de dominaţie şi de constrângere;
• este o putere organizată;
• este o putere supremă în interiorul statului şi independentă faţă de o altă putere de stat;
• este limitată prin drepturile şi libertăţile cetăţeneşti recunoscute şi garantate de o lege
supremă;
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• este revocabilă, poporul având dreptul să nu menţină mandatul pentru reprezentanţii
aleşi.1
Într-un sens strict juridic se mai poate spune că puterea de stat este o putere de centralizare;
de arbitraj; extrapatrimonială; o putere civilă şi persistentă în timp.2
Este foarte important să se facă distincţie între trăsăturile generale şi exigenţele generale pe
care trebuie să le întrunească puterea de stat. Aceste exigenţe sunt: legalitatea, legitimitatea,
respectarea pluralismului politic şi a democraţiei constituţionale.
În mod normal puterea de stat aflându-se în strânsa legătură cu societatea poate exercita
asupra structurilor ei o puternică influenţă asigurând reprezentarea şi apărarea intereselor
diferitelor categorii şi grupuri sociale la nivel statal. Influenţa şi presiunea trebuie să fie legate, în
limitele admise şi conform prevederilor stabilite prin lege. În cele ce urmează, vom ilustra în ce
mod este exercitată suveranitatea şi prin care instituţie.
Poporul Republicii Moldova exercită suveranitatea naţională în mod direct şi prin organele
sale reprezentative.
Într-un stat de drept democratic, administrarea poporului urmează a se realiza prin popor şi
pentru popor, deoarece numai poporul este titularul suveranităţii naţionale. Titularul suveranităţii
însă nu poate să o exercite continuu în mod direct. Cel mai mult timp, puterea statului este
exercitată în numele poporului de către anumite organe, cărora le sunt delegate funcţiile respective
printr-o autorizare generală, manifestată prin alegerea unor organe reprezentative.
Exercitarea suveranităţii în mod direct de către popor se face prin participarea lui la
referendum şi la alegeri, precum şi prin luarea unor decizii de către acesta, în mod direct.
Referendumul, în sensul prevederilor constituţionale reprezintă o formă supremă de exercitare
a suveranităţii naţionale, prin care corpul electoral (alegătorii) este solicitat să decidă asupra
adoptării unei legi fundamentale (de modificare a dispoziţiilor generale ale Constituţiei, spre
exemplu) sau să-şi exprime voinţa în alte probleme de interes naţional (art.75 din Constituţie).
Exercitarea suveranităţii poporului se realizează prin organele sale reprezentative. Vedem
astfel că în Constituţie nu există precizări referitoare la un organ anume. Esenţial este ca organul
prin care se exercită suveranitatea naţională să fie un organ reprezentativ.
Reprezentative sunt organele în care membrii lor acţionează ca mandatari ai poporului, luând
decizii în numele celor care le-au dat mandatul respectiv.
Constituţia consacră ca organele reprezentative: Parlamentul (art.60-76); consiliile locale şi
primarii (art.112-113). Reprezentativitatea se asigură prin alegeri, de aceea Constituţia stabileşte
că autorităţile sus-menţionate sînt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Votul este instrumentul juridic de investire cu prerogative legale a autorităţilor publice, cărora
li se deleagă astfel exercitarea continuă a suveranităţii naţionale.
Exercitarea suveranităţii în mod direct şi prin organe reprezentative poate avea loc numai în
formele stabilite de Constituţie.
Stipularea respectivă are menirea de a stabili faptul că suveranitatea naţională nu poate fi
exercitată arbitrar. Astfel, la exercitarea în mod direct, a suveranităţii poporul poate participa
numai în forma stabilită de Constituţie, adică prin referendum (art.75), care se efectuează în
modalitatea prevăzută de lege.
Exercitarea suveranităţii poporului prin organele sale reprezentative presupune că organele
reprezentative se formează (se aleg) în conformitatea cu prevederile Constituţiei, ale legislaţiei
electorale şi că activitatea lor se desfăşoară în modul şi în limitele stabilite de Constituţie şi de
legislaţia respectivă.
1
2

Cr. Ionescu, Op. citită., Vol.I, P.287
Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol.I, Editura Europa, Craiova;1995, p.39-41
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Subliniem şi faptul că art.2 al Constituţiei Republicii Moldova prevede: “nici o persoană
particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune
obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu.”
Pentru a înţelege sensul prevederii în cauză, este necesar, mai întâi, să descifrăm noţiunile
utilizate în prima parte a textului şi să pătrundem semnificaţia lor. Astfel:
- Noţiunea persoană particulară exprimă ceva neoficial, care nu are caracter de stat. Deoarece
nu se face vre-o specificare, putem conchide că, sub aspect juridic, noţiunea de persoană
particulară se raportă atât la persoanele fizice, cît şi la cele juridice, privite ca titulari de drepturi
şi obligaţii.
- Noţiunea parte din popor derivă din faptul că, la exercitarea suveranităţii naţionale, la
constituirea şi exercitarea puterii de stat, poporul participă ca un tot întreg, formând o unitate
indivizibilă în părţi cărora li s-ar permite reprezentarea voinţei unice generale ce aparţine
întregului popor. Puterea este una singură şi nu se fragmentează. Un anumit grup de persoane
poate fi de o altă origine, însă cetăţenia pe care o au aceştia este cea a Republicii Moldova, de
aceea grupul respectiv face parte din poporul ţării şi nu poate întreprinde acţiuni de exercitare a
unei cote - părţi din putere, pe care ar considera-o proprie.
- Noţiunea grup social se raportă la o comunitate de indivizi care sînt uniţi prin interese,
valori şi norme de conduită comune şi care se află într-o interacţiune pe baza acestor interese.
Interesele, la rândul lor, sunt determinate de condiţiile în care se desfăşoară activitatea grupului
respectiv. Grupurile sociale structurează cererile şi necesităţile diferitelor părţi ale populaţiei şi
obligă factorii de decizie politică să ţină cont de reacţiile sociale în raport cu anumite acţiuni pe
care le întreprind. Grupurile sociale mari sînt clasele obşteşti şi păturile sociale, precum şi
comunităţile etnice. Divizarea respectivă nu este una vizibilă sau prevăzută expres în acte.
Grupările sociale nu participă nemijlocit la viaţa politică şi la administrarea treburilor statului ele
nu au o organizare bine determinată şi reglementată, dar puterea lor de influenţă în politica
statului este uneori foarte mare.
- Noţiunea partid politic defineşte o asociaţie de cetăţeni care se constituie pe baza comunităţii
de concepţii, idealuri şi scopuri care contribuie la realizarea voinţei politice a unei anumite părţi
din populaţie şi care, prin reprezentanţi, participă la elaborarea politicii ţării la conducerea
statului şi la soluţionarea problemelor economice şi social - culturale. Acelaşi sens îl are şi noţiunea
organizaţie social - politică ce poate activa ca front, ligă, mişcare politică de masă.1
- Noţiunea altă formaţiune obştească priveşte organizaţiile independente ale cetăţenilor,
constituite pe principii de interese, altele decât cele politice. Se referă la asociaţiile obşteşti,
profesionale, culturale, sindicate, uniuni etc. Formaţiunile obşteşti activează în conformitate cu
sarcinile şi scopurile incluse în statutele lor, urmând în marea lor majoritate, beneficiul public.
Uneori însă poate fi vorba şi despre profitul membrilor formaţiunii obşteşti.
Textul constituţional consacră expres interdicţia exercitării puterii de stat în nume propriu.
Dat fiind acest fapt, nici unul din subiecţii menţionaţi (persoane, grupuri sociale, formaţiuni
obşteşti etc.), chiar dacă este vorba de o persoană oficială sau de o structură din cadrul puterii de
stat, nu poate să-şi exercite prerogativele ca emanând de la sine şi constituind voinţa sa exclusivă.
Tot ceea ce se întreprinde de către puterea de stat (de reprezentanţii acestei puteri) se face în
numele statului şi al poporului Republicii Moldova.
Suveranitatea are două laturi: una internă şi alta externă.
Latura internă a suveranităţii este chemată să sublinieze faptul că în interiorul statului
respectiv, nici o altă putere socială nu este superioară sau echivalentă cu puterea statală. Pentru
1
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A se vedea în acest sens prevederile Legii nr.718-XII din 17.09.91 privind partidele şi alte organizaţii
social-politice.

acest motiv, această latură este denumită şi supremaţia puterii de stat.
Latura externă nu este altceva decât atributul suveranităţii de a nu fi comandată în relaţiile
sale externe de către nici o altă putere, indiferent de forma în care puterea publică însăşi a
consimţit să se limiteze în unele din aceste relaţii externe. Însă limitarea suveranităţii nu poate fi
absolutizată. Conceptul de suveranitate e corelativ cu conceptul de stat. Un stat nu există, sau cel
puţin nu e perfect, dacă îi lipseşte suveranitatea. Aşa-zisele state semi-suverane, state sub
protectorat sau state vasale reprezintă figuri imperfecte de stat.
Referindu-ne la Republica Moldova, menţionăm următoarele. Temelia Suveranităţii a fost
pusă prin adoptarea a două declaraţii:
 Declaraţia suveranităţii R.S.S.Moldova din 23 iunie 1990;
 Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.
Ultima proclamă că “Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic,
liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu
idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”
şi hotărăşte ca pe întregul teritoriu să “se aplice numai Constituţia, legile şi celelalte acte
normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova”.
Din cele spuse rezultă că supremaţia puterii în interiorul statului şi independenţa acestuia în
raport cu alte puteri din exterior se completează reciproc, sînt indispensabile statului şi sînt
inseparabile.
Se ştie, însă, că suveranitatea reală nu numai se proclamă, ci şi se cucereşte.
Constatăm cu regret că Republica Moldova nu şi-a cucerit deplin şi definitiv suveranitatea.
După cum am menţionat anterior, regimul secesionist de la Tiraspol constituie un impediment
serios în exercitarea plenară de către stat a puterii pe întregul său teritoriu.
Nu putem neglija şi alţi factori care întârzie cucerirea suveranităţii.
• În primul rând, prezenţa militară a Federaţiei Ruse. Contrar deciziilor adoptate atât la nivel
bilateral, cît şi la nivelul diferitelor organisme internaţionale, Rusia sub diverse pretexte,
tărăgănează procesul de retragere a armatei a 14-a, care dispune de cantităţi considerabile
de armament.
• În, al doilea rând, suveranitatea reală presupune independenţa economică şi politică reală.
În acest context, constatăm cu regret că în aspect economic şi politic Republica Moldova
continuă să depindă de Federaţia Rusă.
***
Am făcut o caracteristică mai amplă a celor trei elemente constitutive ale statului pentru a
reliefa ideea că de modul cum sunt ele înţelese şi aplicate depinde starea reală, existenţa şi
funcţionalitatea statului.
În această ordine de idei suntem convinşi că, atâta timp cît nu se va asigura o interdependenţă
oportună între cele trei dimensiuni statale (teritoriu, naţiune, suveranitate) şi cît suveranitatea va
rămâne o declaraţie (fapt confirmat de nerecunoaşterea puterii statale pe întreg teritoriul ţării),
existenţa Republicii Moldova ca stat va fi o aparenţă.
Acest fapt determină funcţionalitatea ineficientă a statului nostru şi reformarea multilaterală
aparentă.
O altă concluzie mai generală ar fi că atâta timp cît nu sînt determinate elementele interne
esenţiale ale stabilităţii Republicii Moldova termenul de “reformă”, în sens larg, este inaplicabil,
deoarece nu putem reforma ceea ce nu există.
“Reforma” în ţara noastră semnifică doar încercarea de a constitui, de a definitiva şi a
determina elementele de bază ale statalităţii: teritoriu, naţiunea, suveranitatea.
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Multiplele probleme, rătăciri şi soluţii inadecvate se vor menţine atâta timp cît politicienii şi
cetăţenii nu se vor clarifica asupra conţinutului statalităţii Republicii Moldova.
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INTERFERENŢE CONCEPTUAL-METODOLOGICE ŞI APLICATIVE
ÎNTRE FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI SISTEMUL DE COMPETENŢE
ALE SPECIALISTULUI DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
SÎMBOTEANU Aurel,
conferenţiar universitar, doctor, USM, Chişinău

SUMMARY
Adherating on May,19, 2005 to the Bologna process through the decision of the European ministers for higher education in Berghen, Norway, the Republic of Moldova requires a reconceptualization of the structure, contents and ultimate goals of higher education. This refers to the institutions
and faculties which prepare experts with higher education in Public Administration.
This work stresses the analisys of the interdependence between the Public Administration evolution and the system of preparation of experts, the identification of standards of formation of the expert from The Public Administration in accordance with European rigours and estimation of the
activity and permanent training of the experts in Public Administration from the perspective of
strengthening the professional abilities.
Conclusions and recommendations made refer to the way of implementation of the Academic
and professional standard of the expert with higher education in Public Administration, which purpose is to enhance the quality of preparation of experts in Public Administration by interaction between administrative practice and the process of formation of experts for this domain.
Evoluţia democratică a sistemului politic, instituţionalizarea noilor raporturi sociale în
condiţiile statului independent, transformările din administraţia publică desfăşurate în această
perioadă, aspiraţiile proeuropene ale Republicii Moldova exprimate tot mai pronunţat în ultimul
timp, impun necesitatea unei preocupări adecvate privind pregătirea cadrelor pentru administraţia
publică, chemate să asigure eficientizarea activităţii administrative şi ireversibilitatea procesului
de modernizare a ţării.
Scopul prezentului studiu este de a identifica şi analiza interferenţele conceptual – metologice
şi aplicative între formarea profesională şi sistemul de competenţe ale specialistului din
administraţia publică în contextul ajustării la rigorile europene atât a învăţământului universitar,
precum şi a administraţiei publice şi de a evidenţia unele mecanisme de asigurare a conexiunii
dintre procesul de formare iniţială, instruire continuă şi evaluarea activităţii angajaţilor din
administraţia publică.
Pornind de la aceasta, studiul se axează pe analiza dimensiunilor interdependente dintre
evoluţia administraţiei publice şi sistemul de pregătire a cadrelor, identificarea standardelor de
formare a specialistului din administraţia publică în contextul rigorilor europene, precum şi
evidenţierea modalităţilor de evaluare a activităţii specialiştilor din administraţia publică din
perspectiva fortificării competenţelor profesionale.
1. Dimensiuni interdependente dintre evoluţia administraţiei publice şi sistemul de
pregătire a cadrelor
Instituţionalizarea noului sistem politic în condiţiile statului independent Republica Moldova
a condiţionat iniţierea reformei administraţiei publice, care are sarcina să ajusteze structural şi
funcţional administraţia publică la noile realităţi bazate pe democraţie, pluralism şi diversitate.
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Desfăşurarea eficientă a reformei administraţiei publice este strâns legată de crearea unui
sistem bine definit de pregătire a cadrelor pentru acest domeniu. Despre aceasta ne vorbeşte
experienţa altor state. Astfel, în ţările din Europa Occidentală încă la sfârşitul anilor şaizeci ai
secolului trecut a fost conştientizată, în mod deosebit, necesitatea pregătirii specializate a
funcţionarilor publici [1].
Acest lucru s-a produs într-o strânsă conexiune cu procesele de reformare a administraţiei
publice din aceste ţări, cu implementarea noilor tehnici de administrare, metodelor noi de
planificare, organizare şi activitate a serviciului public. Anume în această perioadă de reformare
a administraţiei publice ţările vest-europene şi-au constituit şi sistemele lor de pregătire a cadrelor
pentru administraţia publică.
Experienţa acumulată de aceste ţări demonstrează că evoluţia administraţiei publice impune
şi noi necesităţi în pregătirea cadrelor pentru acest domeniu. De felul în care personalul concepe
problemele şi sarcinile care stau în faţa organelor administraţiei publice la fiecare etapă istorică,
de măsura în care îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele activităţii lor, depinde eficienţa
transformărilor din societate.
La începutul anilor nouăzeci ai secolului trecut, odată cu demararea în Republica Moldova a
reformei adminisraţiei publice era clar că succesul transformărilor în viaţa social-economică şi
politică va depinde de competenţa şi profesionalismul cadrelor care activează în organele
administraţiei publice. Aceasta impunea o nouă viziune asupra politicii de pregătire a cadrelor
pentru administraţia publică.
Printre măsurile de edificare a unui sistem nou de pregătire a cadrelor pentru administraţia
publică se înscrie, în primul rând, deschiderea în anul 1993 a Academiei de Studii în Domeniul
Administrării Publice pe lângă Guvernul Republicii Moldova [2], redenumită în 1998 în Academia
de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova[3], iar din 2003 reorganizată în
Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.[4]. Anume în
cadrul acestei instituţii de învăţământ, în calitate de centru naţional de promovare a politicii de
stat în domeniul administraţiei publice, de instruire a personalului din serviciul public şi de
asigurare ştiinţifică şi metodică a activităţii autorităţilor publice, a fost constituit un sistem nou
de instruire iniţială şi continuă a cadrelor din/şi pentru administraţia publică, de care ţara noastră
nu a dispus în trecut.
Evoluţia reformei administraţiei publice, implementarea în cadrul ei a unor noi abordări
privind activitatea administrativă, impune necesitatea pregătirii unei noi generaţii de funcţionari,
care bazându-se pe experienţa pozitivă acumulată de predecesori şi folosind experienţa altor ţări,
să poată asigura continuitatea transformărilor democratice din societate şi să promoveze teh
nologii administrative moderne. În acest context pregătirea cadrelor cu studii superioare pentru
administraţia publică s-a extins şi a fost preluată şi de alte instituţii superioare de învăţământ din
Republica Moldova. În prezent pregătirea cadrelor pentru administraţia publică se mai efectuează
la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea
de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul.
Analiza cadrului regulatoriu existent în instituţiile nominalizate, practicii de planificare,
realizare şi monitorizare a procesului de studii la specialitatea „Administraţie publică” demonstrează
că ele au multe tangenţe. Activitatea de pregătire a cadrelor este organizată în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu actele normative ale organelor de resort, sînt preocupate de ajustarea
studiilor la rigorile Procesului de la Bologna, la care a aderat Republica Moldova, punând accent
pe finalităţile studiilor şi calitatea pregătirii profesionale a specialiştilor pentru domeniul
administraţiei publice.
În toate instituţiile de învăţământ nominalizate, pregătirea specialiştilor pentru administraţia
publică se efectuează în baza unor documente regulatorii proprii, care îndeplinesc funcţia de
22

standarde la specialitatea respectivă, planurilor de învăţământ elaborate în conformitate cu Planul
– cadru, adaptate la specificul profilului fiecărei instituţii de învăţământ, regulamentelor organelor
de resort.
Specialitatea „ Administraţie publică” a fost acreditată, în ordinea stabilită, la AAP în anul
2004, la ASEM în 2005, la USM şi Universitatea de Stat din Cahul în 2006. Aceasta confirmă
corespunderea pregătirii specialiştilor pentru administraţia publică, în instituţiile respective,
rigorilor organelor de resort, abilitate cu atribuţii de evaluare a procesului de pregătire a cadrelor
în instituţiile superioare de învăţământ.
În activitatea de pregătire a specialiştilor pentru administraţia publică în instituţiile
nominalizate sînt prezente şi multe deosebiri, care derivă din experienţa acumulată pe parcursul
anilor, din tradiţiile fiecărei instituţii, din modul de concepere a administraţiei publice ca domeniu
de activitate şi sferă de instruire. Aceste deosebiri îşi găsesc reflectare în planurile de studii la
specialitatea respectivă, în modul de organizare a stagiilor de practică a studenţilor în organele
administraţiei publice, în folosirea diverselor metode de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, în
organizarea activităţii extracurriculare la specialitate.
Deosebirile în proiectarea curricilară, realizarea şi monitorizarea procesului de studii, în
activitatea metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice, în organizarea activităţii extracurriculare a
studenţilor reiese din principiul autonomiei universitare şi nu afectează calitatea pregătirii
cadrelor la specialitatea „Administraţie publică”. Diversitatea în domeniile nominalizate contribuie
la amplificarea experienţei de pregătire a specialiştilor pentru administraţia publică.
În acelaşi timp, unele aspecte ale pregătirii specialiştilor pentru administraţia publică cer, în
viziunea noastră, o convergenţă mai strânsă între instituţiile de învăţământ şi o abordare mai
uniformă în sensul asigurării unei calităţi mai înalte a pregătirii profesionale a lor. Pregătirea
academică trebuie să-şi găsească o materializare mai concretă în cultivarea competenţelor
profesionale. Rigorile pentru pregătirea profesională a specialiştilor pentru administraţia publică
trebuie unificate şi racordate la solicitările activităţii practice a organelor administraţiei publice.
Programul de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova, aprobat prin Hotă
rârea Guvernului nr.863 din 16 august 2005, de rând cu alte sarcini, prevede definitivarea ela
borării şi implementării standardelor educaţionale şi profesionale în învăţământul superior[5].
În acest context, studiul efectuat arată, că instituţiile superioare de învăţământ preocupate de
pregătirea cadrelor pentru administraţia publică sînt conştiente de necesitatea conjugării
eforturilor în stabilirea unor cerinţe comune faţă de pregătirea profesională a specialiştilor pentru
administraţia publică. Ele trebuie să reiasă din rigorile reformei administraţiei publice aflată în
desfăşurare, care înaintează exigenţe sporite faţă de personalul angajat în serviciul public.
Aceste acţiuni mai sînt condiţionate şi de necesitatea sincronizării procesului de formare a
specialiştilor pentru domeniul administraţiei publice cu exigenţele faţă de pregătirea profesională
a angajaţilor din administraţia publică, care derivă din statutul juridic al funcţionarului public
reglementat de Legea serviciului public[6]. Instituţiile de învăţământ urmează să asigure pregătirea
profesională a specialiştilor în conformitate cu exigenţele expuse în statutul juridic al funcţionarului
public, ţinând seamă de evoluţia administraţiei publice în aspect instituţional şi funcţional.
Necesitatea elaborării unor norme comune se mai justifică şi prin faptul că administraţia
publică, în calitate de sistem, cu caracteristicile sale proprii, în general, şi în domeniul resurselor
umane, în particular, necesită şi un sistem unic de pregătire a specialiştilor pentru acest domeniu,
activitate care are ca temei prevederile Clasificatorului unic al funcţiilor publice aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 151 din 23 februarie 2001[7]. Clasificatorul
nominalizat specifică funcţiile publice pasibile de exercitat în sistemul administraţiei publice, iar
Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare din administraţia publică
are menirea să determine competenţele profesionale necesare pentru ocuparea funcţiei publice.
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Astfel, identificarea normelor unice faţă de competenţele profesionale ale viitorului specialist
în administraţia publică acceptate de către piaţa forţei de muncă, asigurarea calităţii formării
profesionale a specialistului pentru această sferă de activitate şi crearea mecanismului de evaluare
a ei devine o necesitate.
I. Reglementarea formării profesionale a specialistului din administraţia publică în
contextul rigorilor europene
Aderarea la 19 mai 2005 a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna prin decizia Miniştrilor
europeni responsabili de învăţământul superior, convocaţi în oraşul Berghen din Norvegia
presupune o reformare, o modernizare şi o reconceptualizare de structură, conţinuturi şi finalităţi
a învăţământului superior din Republica Moldova[8]. Aceasta se referă şi la instituţiile şi facultăţile
care pregătesc specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice.
Una din cerinţele Procesului de la Bologna este standardizarea învăţămîntului superior, ca o
premisă de asigurare a calităţii pregătirii specialiştilor cu studii superioare şi a mobilităţii cadrelor
didactice şi a studenţilor. Pentru Republica Moldova, standardizarea învăţămîntului nu este o
activitate cu titlu de noutate absolută. Ea este prevăzută în articolul 7 al Legii învăţământului, în
care se stipulează că sistemul de învăţământ are la bază standardele educaţionale de stat care
stabilesc cerinţele minime obligatorii faţă de diversele niveluri şi trepte de învăţământ şi care
constituie baza aprecierii obiective a nivelului de pregătire generală şi profesională a
absolvenţilor[9].
Specialitatea “Administraţie publică” fiind una relativ nouă pentru învăţământul superior din
Republica Moldova, are nevoie de o reglementare detaliată, atât a procesului de formare a
specialistului în acest domeniu, cît şi de evaluare a competenţelor lui profesionale. Această sarcină
îi revine Standardului academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice elaborat de o echipă de experţi ai ISAM, reprezentanţi ai instituţiilor de
învăţământ din Republica Moldova, preocupate de pregătirea cadrelor pentru acest domeniu.(Vezi:
Anexa la Caietul ştiinţific nr.2).
În cele ce urmează intenţionăm să evidenţiem succint rolul şi misiunile Standardului în
contextul rigorilor europene privind pregătirea cadrelor pentru administraţia publică în instituţiile
superioare de învăţământ din Republica Moldova.
Definind Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice drept „un ansamblu de norme care stabilesc cerinţele minime obligatorii faţă
de calificarea profesională din finalul absolvirii studiilor cu o specificare în termeni de volum de
cunoştinţe, grad de înţelegere a procesului administrativ, capacităţi de aplicare şi integrare a celor
studiate în activitatea profesională desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice”, vom
sublinia că el are ca obiectiv sporirea calităţii pregătirii specialiştilor în domeniul administraţiei
publice prin asigurarea unei mai bune interacţiuni a practicii administrative cu procesul de
formare a specialiştilor pentru domeniul respectiv.
Din aceasta derivă şi funcţiile Standardului care rezidă în reglementarea procesului de
pregătire a specialiştilor pentru administraţia publică, în asigurarea interacţiunii între instituţiile
de învăţământ prestatoare de servicii şi autorităţile administraţiei publice în calitate de beneficiari,
în identificarea şi evaluarea competenţelor specialiştilor din administraţia publică.
Stabilind exigenţele faţă de pregătirea profesională a specialistului cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice, Standardul expune condiţiile de asigurare a parametrilor
prestabiliţi pentru produsul instruirii, care rezidă în comportamentul profesional al viitorului
specialist la nivel: de cunoaştere; de aplicare; de integrare.
În acest sens, un compartiment al Standardului conţine descrierea detaliată a ansamblului de
competenţe care derivă din procesul de instruire a viitorului specialist, şi anume:
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- competenţa gnosiologică, care constă în posedarea unui volum de cunoştinţe necesare
pentru exercitarea unei funcţii publice;
- competenţa prognostică ca o capacitate de a concepe caracterul evolutiv al administraţiei
publice şi de a prevedea perspectivele dezvoltării sistemului administraţiei publice;
- competenţa praxiologică care presupune abilităţi de aplicare a cunoştinţelor teoretice în
situaţii practice din activitatea administrativă;
- competenţa managerială manifestată în capacităţi de dirijare a comunităţilor umane şi a
proceselor sociale prin implicarea în adoptarea deciziilor şi organizarea executării lor;
- competenţa de evaluare a rezultatelor activităţii profesionale pe baza criteriilor obiective şi în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- competenţa comunicativă şi de integrare socială ca o posibilitate de utilizare a diverselor
forme de comunicare în practica profesională şi adaptarea comunicării la diversitatea
circumstanţelor practice;
- competenţa de cercetare prin demonstrarea capacităţilor analitice, cunoaşterea metodologiei
activităţii investigaţionale în domeniul administraţiei publice;
- competenţa de instruire continuă care rezidă în conştientizarea necesităţii de acumulare
continuă a cunoştinţelor în dependenţă de evoluţia teoriei şi practicii administrative şi în
corespundere cu solicitările sociale.
Pentru asigurarea formării acestor competenţe, Standardul trasează proiectarea curriculară
stabilind, pentru început, sistemul de acces la studii la specialitatea „Administraţie publică” pentru
ciclul I- studii de licenţă şi pentru ciclul II – studii de masterat, apoi proiectează conţinutul
programului de formare profesională din perspectiva finalităţilor studiilor, care prevede atât
pregătirea teoretică a specialistului, precum şi cultivarea aptitudinilor practice.
În scopul eşalonării judicioase a conţinutului, în baza logicii interne de formare profesională
în domeniul administraţiei publice, precum şi a rigorilor procesului de instruire şi a consecutivităţii
formării competenţelor descrise mai sus, programul de studii la specialitatea „Administraţie
publică” va conţine unităţi de curs:
- Fundamentale (F) – care au drept scop acumularea de către studenţi a cunoştinţelor şi
abilităţilor de bază, integrate în sistemul de competenţe care permit abordarea sistemică a
procesului administrativ, conceperea locului şi rolului administraţiei publice în sistemul social;
- Generale de orientare socio-umanistică (G) - care au drept scop cultivarea la viitorul specialist
din administraţia publică a deprinderilor de socializare, comunicare şi comportament adecvat în
contextul procesului administrativ bazat pe pluralism şi diversitate, precum şi formarea unui
orizont larg de cultură generală şi managerială, care i-ar permite să-şi asume responsabilitatea
pentru exercitarea la nivel profesional a unei funcţii publice;
- De specialitate (S) - disciplinele care contribuie nemijlocit la formarea profesională a
specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei publice, exprimată în sistemul de
competenţe ca finalitate a procesului de instruire.
Ponderea disciplinelor fundamentale, generale şi de specialitate la ciclul I- studii de licenţă, şi
la ciclul II- studii de masterat se stabileşte de instituţiile de învăţământ în conformitate cu Planul–
cadru şi alte documente care reglementează procesul de pregătire a cadrelor în sistemul de
învăţământ superior din Republica Moldova.
O parte componentă a formării profesionale a specialiştilor pentru domeniul administraţiei
publice îl constituie stagiile de practică organizate de instituţiile de învăţământ şi desfăşurate în
organele administraţiei publice centrale şi locale. Standardul expune rigorile faţă de organizarea
stagiilor de iniţiere şi de licenţă stabilind particularităţile fiecărui tip de stagiu, atât în aspect de
organizare, cît şi privind conţinuturile lor.
Luând în vedere că sistemul de competenţe de care trebuie să dispună specialistul cu studii
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superioare în domeniul administraţiei publice se formează prin aportul tuturor disciplinelor de
studii prevăzute în planurile de învăţământ, Standardul stabileşte exigenţe concrete faţă de
structura şi conţinutul curricular al disciplinelor de studii (unităţilor de curs). Astfel, standardul
curricular al disciplinei de studii include aşa componente ca: cadrul conceptual; administrarea
disciplinei; obiectivele de formare a competenţelor; tematica şi repartizarea orelor pe tipuri de
activităţi; obiective operaţionale şi conţinuturi; metode de evaluare; bibliografie selectivă.
O atenţie deosebită acordă Standardul sistemului de evaluare academică, specificând în
calitate de strategii de evaluare: evaluarea iniţială; evaluarea formativă; evaluarea finală şi descriind
formele şi metodele de desfăşurare a acestora, reieşind din particularităţile specialităţii
„Administraţie publică”.
Calitatea pregătirii cadrelor depinde nu numai de proiectarea curriculară la specialitatea
respectivă, dar şi de activităţile de realizare a procesului de formare a competenţelor necesare
specialistului din administraţia publică. În acest sens, Standardul reglementează realizarea
procesului de formare a specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei publice
prin stabilirea rigorilor privind asigurarea cu cadre didactico-ştiinţifice şi formatori, asigurarea
metodico-didactică a procesului de studii, crearea condiţiilor de documentare informaţională,
asigurare logistică şi tehnico-materială, evaluarea randamentului de studii în procesul de formare
a specialistului pentru domeniul administraţiei publice.
În aşa fel, procesul de formare a specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei
publice este reglementat reieşind din rigorile procesului de la Bologna privind ajustarea
învăţământului superior din Republica Moldova la standardele europene, precum şi din realităţile
în care activează administraţia publică din ţara noastră aflată în proces de aliniere la valorile
administraţiei publice europene.
II. Evaluarea activităţii şi instruirea continuă a specialiştilor din administraţia publică
din perspectiva fortificării competenţelor profesionale
Stabilirea unui sistem de competenţe pentru specialistul cu studii superioare din domeniul
administraţiei publice, reglementarea procesului de formare a acestora prin Standardul respectiv,
reprezintă o sursă de referinţă atât pentru instituţiile superioare de învăţământ, precum şi pentru
autorităţile administraţiei publice.
În instituţiile superioare de învăţământ, beneficiari sînt structurile preocupate de organizarea
şi monitorizarea procesului de pregătire a cadrelor pentru sistemul administraţiei publice, cadrele
didactice antrenate în procesul de formare a specialiştilor pentru administraţia publică, chemate
să ţină seamă în activitatea lor instructivă şi de cercetare de prevederile normelor respective,
studenţii de la specialitatea “Administraţie publică”, ca subiecţi asupra cărora nemijlocit se răsfrâng
cerinţele Standardului
Considerăm că punerea în aplicare a Standardului de către organele de resort, abilitate cu
această funcţie, va contribui la sistematizarea şi omogenizarea activităţilor de pregătire a spe
cialiştilor în domeniul administraţiei publice în diferite instituţii superioare de învăţământ, prin
implementarea unor norme şi rigori unice faţă de pregătirea academică şi competenţele profesio
nale ale specialiştilor, va influenţa benefic asupra elaborării curriculumului universitar la spe
cialitatea “Administraţie publică”, constituind ca un punct de pornire în identificarea conţinutului
instruirii, va servi un imbold şi o bază informaţională şi metodică pentru elaborarea standardelor
disciplinelor de studii prevăzute în curriculumul universitar la specialitatea respectivă.
În autorităţile administraţiei publice, beneficiari sînt serviciile resurse umane preocupate de
evaluarea competenţelor profesionale a angajaţilor din administraţia publică, angajaţii din
administraţia publică a căror carieră depinde de pregătirea lor academică şi de competenţele
profesionale reglementate de prevederile Standardului.
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Procesul de modernizare a administraţiei publice necesită îmbunătăţiri funcţionale, orga
nizatorice, precum şi de competenţe. Pentru satisfacerea acestor necesităţi se practică evaluarea
periodică a activităţii specialiştilor din administraţia publică, prin atestarea funcţionarilor şi
conferirea gradelor de calificare.[10].
Aceasta presupune, pe de o parte, analiza cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor necesare
pentru fiecare funcţie publică, iar, pe de altă parte, aprecierea gradului de competenţă a
funcţionarilor publici, care trebuie să întrunească aceste condiţii. Diferenţa dintre aceşti indicatori
va constitui necesităţile de perfecţionare a funcţionarului care deţine o funcţie publică concretă.
Practica ne demonstrează că între ceea ce trebuie să cunoască, să aplice şi să integreze un
funcţionar public, în conformitate cu sistemul de competenţe stabilite de Standardul academic şi
profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei publice, şi ceea ce el
cunoaşte în realitate, întotdeauna vor exista diferenţe, deoarece activitatea administrativă
înaintează permanent faţă de funcţionarul public noi exigenţe [11].
Evaluând activitatea specialiştilor din perspectiva fortificării competenţelor profesionale,
autorităţile administraţiei publice completează formarea profesională iniţială cu instruirea
profesională continuă a funcţionarilor publici şi oficialilor aleşi, proces care trebuie să devină
permanent şi să ţină seamă de evoluţia administraţiei publice, de schimbările structurale şi
funcţionale intervenite în mediul administrativ.
Standardul prevede că formarea continuă a specialiştilor din administraţia publică urmăreşte
ca scop împrospătarea cunoştinţelor şi consolidarea competenţelor profesionale ale specialiştilor,
formate în cadrul studiilor de formare iniţială care sînt perfecţionate în activitatea practică şi se
efectuează prin: autoinstruire bazată pe studiul individual al angajaţilor din administraţia publică;
stagii de perfecţionare organizate şi desfăşurate în instituţii specializate în acest domeniu din ţară
şi, după posibilităţi, de peste hotare; conferinţe, seminare metodice, ateliere de instruire organizate
de organele administraţiei publice, instituţiile superioare de învăţământ, organizaţii nonguverna
mentale de profil, în scopul actualizării competenţelor angajaţilor din administraţia publică.
Astfel, permanentizarea formării profesionale a specialiştilor din administraţia publică
serveşte drept o garanţie pentru asigurarea calităţii şi eficienţei activităţii administrative şi ca o
condiţie de sporire continuă a profesionalismului şi consolidării competenţelor funcţionarilor
publici şi a altor angajaţi din administraţia publică. Alegerea metodelor de dezvoltare profesională
depinde de scopurile şi obiectivele trasate, fie prin amplificarea fondului de cunoştinţe teoretice,
fie prin îmbunătăţirea aptitudinilor practice ori chiar prin schimbarea comportamentului.
Generalizând cele investigate în prezentul studiu vom menţiona următoarele:
În primul rând, elaborarea Standardului academic şi profesional al specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice este doar o verigă iniţială în activitatea de
eficientizare a procesului de pregătire a cadrelor pentru domeniul respectiv. Punerea în aplicare a
Standardului va sistematiza şi va omogeniza, la nivel naţional, cerinţele faţă de pregătirea
academică şi faţă de competenţele profesionale ale specialiştilor din administraţia public
În al doilea rând, prevederile Standardului academic şi profesional al specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice nu pot fi imuabile. Renovarea şi adaptarea continuă
a Standardului este condiţionată de evoluţia socială, schimbările din sistemul de învăţământ,
modernizarea continuă a administraţiei publice. Iniţiativa de renovare poate aparţine atât
instituţiilor de învăţământ, cît şi ministerelor de resort sau reprezentanţilor angajatorului.
Necesitatea actualizării şi adaptării Standardului la noile condiţii poate să intervină în rezultatul
acreditării specialităţii „Administraţie publică”, procesului de atestare a funcţionarilor publici,
precum şi dinamicii pieţei muncii.
În al treilea rând, eficientizarea de mai departe a procesului de pregătire a cadrelor pentru
administraţia publică impune necesitatea continuării procesului de standardizare în acest
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domeniu. În aspectul pregătirii academice a specialiştilor devine necesară elaborarea standardelor
disciplinelor de studii, sarcină care poate fi realizată şi implementată cu concursul titularilor
cursurilor respective. În aspectul competenţelor profesionale activitatea poate să-şi găsească
continuare în elaborarea standardelor ocupaţionale a funcţiilor publice din autorităţile
administraţiei publice, precum şi în standardizarea programelor de perfecţionare profesională
continuă a angajaţilor din administraţia publică.
În al patrulea rând, situaţia actuală din învăţământul universitar şi aspiraţiile de implementare
în Republica Moldova a rigorilor europene privind formarea specialiştilor cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice solicită urgentarea elaborării de către Ministerul Educaţiei şi
Tineretului a Planului –cadru permanent pentru ciclul unu, studii de licenţă (în prezent se
lucrează în baza unui Plan-cadru provizoriu) şi elaborarea Planului-cadru pentru ciclul doi, studii
de masterat, care la moment lipseşte. Se cere, de asemenea, elaborarea altor acte normative, care
ar reglementa implementarea rigorilor Procesului de la Bologna în sistemul de învăţământ din
Republica Moldova.
În al cincilea rând, se impune necesitatea unei mai strânse colaborări între instituţiile
superioare de învăţământ care pregătesc cadre pentru administraţia publică şi autorităţile
administraţiei publice în calitate de beneficiari. Funcţionarii practicieni ar putea să participe în
calitate de formatori în procesul de pregătire a cadrelor pentru administraţia publică, mai ales în
activităţile cu caracter aplicativ, iar reprezentanţii mediului academic ar putea să participe la
evaluarea activităţii funcţionarilor publici în exerciţiu şi în procesul de instruire continuă a lor.
Prin urmare, prevederile Standardului academic şi profesional al specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice se vor implementa în instituţiile superioare de
învăţământ prestatoare de servicii în domeniul pregătirii cadrelor pentru administraţia publică
într-o strânsă conexiune cu cadrul legislativ şi normativ existent şi luându-se în vedere dreptul
instituţiilor de învăţământ la autonomie universitară, servind în acelaşi timp, drept sursă de
referinţă pentru autorităţile administraţiei publice în activităţile de evaluare a muncii funcţionarilor
publici, atestării profesionale a acestora şi acordării gradelor de calificare.
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CONSIDERAŢII REFERITOR LA RELAŢIILE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CU MEDIUL POLITIC
CORNEA Sergiu, conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul
For the purpose of the complex study of the administrative phenomenon, it is necessary to investigate the public administration system in relation to social environment and especially in relationship to the political one, that exercises an essential influence upon the activities of the public administrative bodies both on the central level and the local level.
Starting with the premise that public administration is that activity which, in essence, consists of
the organization and the insurance of the execution, and also in the immediate execution of the constitutional provisions, of all the normative acts and of other judicial acts issued by the state authorities. It is an activity realized by public administrative authorities, and it has been ascertained that the
administrative system depends on and maintains privileged relations with the political system.
On the one hand the administration is very closely connected to the political power which confers
upon it legitimacy, and so, the activities are carried out under the authority of the State, but on the
other hand, the administration uses its possibilities and competencies to oppose the political force
that tends to dominate it.
The author examines the relationship of the administrative system with the political system, in
different regimes; the influence of the state structure upon the structure of the administrative authorities and their function; the relationship between the system of parties and the system of public
administrative bodies; the influence of the political factor upon the constitution and the activity of
local public administration.
Administraţia şi sistemul politic. În scopul studierii complexe a fenomenului administrativ
este necesară cercetarea sistemului administraţiei publice în raport cu mediul social şi în mod
special cu cel politic, care exercită o influenţă esenţială asupra activităţii organelor administraţiei
publice atât la nivel central cât şi la nivel local.
Înţelegând prin administraţia publică acea activitate care constă în principal în organizarea şi
asigurarea executării, dar şi în executarea nemijlocită a prevederilor Constituţiei, ale tuturor
actelor normative şi ale celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului de drept, activitate
realizată de către autorităţile administraţiei publice,1 constatăm că sistemul administrativ se
intercondiţionează şi întreţine raporturi privilegiate cu sistemul politic. Relaţia specială pe care o
are administraţia publică în relaţia sa cu puterea politică rezultă din poziţia sa de mecanism
intermediar de execuţie, ce are menirea de a organiza şi de a asigura execuţia deciziilor politice
exprimate prin lege. În acest scop, administraţia publică îndeplineşte mai multe funcţii: a) de
pregătire a deciziilor politice, b) de organizare a executării deciziilor politice, c) executarea directă
a deciziilor politice, d) asigurarea executării deciziilor politice, e) purtător al doleanţelor populaţiei
în raport cu cei care adoptă deciziile politice.2
Pe de o parte, administraţia este foarte strâns legată de puterea politică, care îi conferă
legitimitate şi, astfel, acţiunea sa se desfăşoară sub autoritatea statală, iar pe de altă parte,
1

2
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administraţia recurge la posibilităţile şi competenţele sale pentru a se opune forţei politice care
tinde să o domine. „Procesul administrării reprezintă realizarea voinţei autoritare a acelui ce
administrează, ce are putere pentru a-şi atinge scopul. Dar însăşi administrarea este un mijloc
prin intermediul căruia activitatea bine gândită şi organizată a puterii se transformă din posibilitate
în realitate”1 – menţiona T. Popescu.
Influenţa pe care sistemul politic o exercită asupra sistemului administrativ este de două
tipuri: a) influenţa doctrinelor şi a valorilor politice şi b) influenţa instituţiilor politice.
În legătură cu primul tip de influenţe, se invocă faptul că administraţia nu este animată de o
ideologie sau o doctrină specifică, acţiunea sa nu se legitimează prin ea însăşi, ci toate acestea
provin din sistemul de valori dominant în societate.
În ţările ataşate liberalismului, evoluţia administraţiei s-a produs concomitent cu cea a instituţii
lor politice. Primatul acordat individului de către liberalismul tradiţional, a antrenat, pe de o parte,
stricta limitare a competenţelor statului (menţinerea ordinii şi respectarea regulilor concurenţei),
iar pe de altă parte a adus la supunerea administraţiei publice, faţă de principiile de legalitate.
Cel de-al doilea tip de influenţă decurge din acţiunea instituţiilor politice. Tipul relaţiilor de
putere şi condiţiile de luptă politică influenţează administraţia şi explică variantele posibile de
organizare ale acesteia, în cadrul aceluiaşi sistem politic. În acest sens, se constată că situaţia
administraţiei în interiorul sistemului politic depinde de: regimul constituţional, structura
statului, sistemul de partid.2
Trebuie menţionat faptul că constituirea unui anumit tip de administraţie este influenţată şi
de cultura politică dominantă sau de subculturile regionale.
Administraţia şi regimurile politice. Regimul politic reprezintă ansamblul metodelor şi mijloa
celor de realizare a puterii, a relaţiilor existente între elementele care alcătuiesc sistemul social po
litic, relevând, mai ales, regimul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Aşadar, re
gimul politic se referă la condiţiile concrete de funcţionare a administraţiei în relaţie cu politica.
Regimul politic existent într-o ţară influenţează în mod substanţial administraţia statului
respectiv. Din acest punct de vedere apar diferenţieri majore în modul de organizare şi funcţionare
a sistemului administrativ, dictate de cele două categorii de regimuri politice şi anume, regimurile
democratice şi regimurile nedemocratice (autoritare sau totalitare).
Într-un regim democratic se admite existenţa unei administraţii profesionale. În consecinţă,
grupul uman al funcţionarilor şi, în special, cel al înalţilor funcţionari poate şi trebuie să coexiste
cu diferite ideologii politice şi va interveni, mai mult sau mai puţin, în societate conform ideologiei
partidului de la putere.
Într-un regim totalitar sau autoritar situaţia este opusă, administraţia fiind identificată, într-o
măsură mai mică sau mai mare, cu clasa politică conducătoare, mai ales la nivelele sale
superioare.
În mod evident, ambele regimuri vor fi întotdeauna influenţate de către împrejurările politice,
economice şi sociale concrete.
În cadrul regimurilor democratice, diferenţe considerabile apar între regimurile de tip
parlamentar şi cele de tip prezidenţial.
În regimul democratic, apar următoarele caracteristici specifice:
 Administraţia se află sub autoritatea directă a guvernului, dar se organizează şi funcţionează
conform liniilor generale impuse de aleşii poporului.
 Există o concordanţă între voinţa majorităţii electorilor şi conduita administraţiei ce se
poate asigura prin:
1
2

Popescu T. Politologie.- Chişinău, 1998, p.41.
Filip Gh., Onofrei M. Administraţie publică.- Iaşi, 1999, p.172-174.

31

- modul de desemnare a şefului statului în regimul prezidenţial;
- desemnarea şi responsabilitatea miniştrilor în regimul parlamentar;
- autoritatea legilor care sunt emanaţia parlamentului (în ambele regimuri).
 Democraţia antrenează în mod necesar descentralizarea care tinde să încredinţeze gestiunea
colectivităţilor locale unor organe alese pe plan local.
 Parlamentul, independent de acţiunea pe care o exercită în domeniile legislativ şi bugetar
(elaborarea de legi şi votarea creditelor bugetare), exercită anumite influenţe asupra
administraţiei:
• în regimul parlamentar, Parlamentul formulează critice la adresa administraţiei,
instituie anchete, adresează interpelări miniştrilor. De la tribuna Parlamentului se pot
denunţa abuzuri şi se pot iniţia propuneri. De asemenea, miniştrii, şefii serviciilor
publice sunt, de regulă, numiţi de majoritatea camerelor parlamentare.
• în regimul prezidenţial sau de monarhie constituţională, controlul Parlamentului este
mai puţin energic decât în regimul parlamentar propriu-zis, dat fiind faptul că miniştrii
nu sunt responsabili decât în faţa preşedintelui sau regelui. Totuşi, şi în aceste cazuri,
Parlamentul îşi menţine supremaţia, prin faptul că votează legile şi bugetul, de care
administraţia este dependentă.
 În regimul democratic, administraţia este supusă nu numai controlului Parlamentului, ci şi
supravegherii presei, care este liberă să critice miniştrii şi funcţionarii.
 Ansamblul libertăţilor publice permite cetăţenilor să-şi expună doleanţele şi să fie protejaţi
contra abuzurilor. De asemenea, administraţii, adică cetăţenii îşi pot exprima adeziunea
sau dezaprobarea prin intermediul votului.
 Administraţia este supusă şi unor controale interne care decurg din ierarhie şi tutelă.
Există însă şi anumite pericole:
 politica riscă să se amestece în administraţie şi să o facă să-şi piardă caracterul ei de
imparţialitate şi de neutralitate;
 funcţionarii sunt supuşi atât presiunilor alegătorilor, cât şi partidelor aflate la putere, care
tind să confişte administraţia în profitul lor.1
Conform principiului separaţiei puterilor în stat, fiecare dintre acestea este investită cu
anumite prerogative nici una dintre puteri neavând posibilitatea uzurpării atribuţiilor celeilalte.
Este adevărat ca între organismele care exercită prerogativele unui anumit tip de putere există o
întrepătrundere funcţională şi chiar o colaborare menite să asigure armonia procesului de
guvernare şi implicarea excesului de putere.
În multe ţări, parlamentele se concentrează asupra domeniului legislativ circumscris şi limitat
de către Constituţie în timp ce guvernul beneficiază de o competenţă normativă generală.
Guvernele sunt în principal organele de impulsionare şi de acţiune, capabile să elaboreze o politică
şi să o materializeze. Ele sunt elementul motor şi dinamic al oricărui sistem politic, care trebuie
privite ca adevăraţi actori şi realizatori ai politicii naţionale, având un rol primordial. În cea mai
mare parte a regimurilor, majoritatea legilor adoptate sunt pregătite de guvern. În regimurile
democratice rolul guvernelor este în creştere şi puterile lor se dezvoltă în mai multe direcţii.2
Unul din elementele definitorii ale democraţiei este autonomia locală. În această ordine de
idei consolidarea autonomiei locale ar trebui să fie principala prioritate politică a procesului de
reformare a societăţii moldoveneşti deoarece consolidarea autonomiei locale înseamnă
consolidarea democraţiei.
1
2
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Analiza conceptului de autonomie locală ne permite să evidenţiem câteva principii care îi
asigură funcţionalitatea:
 acceptarea benevolă de către colectivităţile locale a responsabilităţii soluţionării diverselor
probleme cu caracter local;
 puterea aparţine colectivităţii locale şi este exercitată nemijlocit sau prin organe
reprezentative alese în mod democratic;
 autoreglarea vieţii colectivităţii locale în baza normelor adoptate de colectivitate;
 independenţa luării deciziilor în limita competenţelor atribuite;
 dreptul de a dispune de mijloace financiare şi resurse materiale proporţionale cu
competenţele atribuite;
 lipsa subordonării verticale faţă de organele centrale.
Măsura în care sunt realizate aceste principii ne permite să determinăm gradul de democratizare
al societăţii. Deci, nivelul de democratizare al societăţii depinde direct de gradul de democratizare
a colectivităţilor locale. Colectivitatea locală poate fi considerată democratică dacă corespunde
următoarelor criterii: a) existenţa corpului electoral; b) existenţa unor posibilităţi reale a accesului
cetăţenilor la informaţie; c) existenţa posibilităţii şi a modalităţii pentru locuitori de a se întruni;
d) existenţa unor structuri administrative ce permit reprezentanţilor aleşi să administreze în mod
real; e) existenţa unor modalităţi eficiente de a respecta voinţa şi doleanţele locuitorilor; f)
acreditarea concepţiei că funcţionarii din administraţia publică locală sunt chemaţi să-şi realizeze
competenţele în corespundere cu instrucţiunile primite de la alegători, în caz contrar fiind obligaţi
să abandoneze funcţia îndeplinită.
Autonomia locală reprezintă unul din elementele de organizare a puterii publice, specificul
căruia constă în natura sa politică dualistă. În aspect instituţional, organele administrative locale
sunt integrate în mecanismul unic de administrare a statului, administraţia publică locală având
un aparat ce activează în baza legilor şi a altor acte normative, abilitat să-şi aprobe independent
bugetul. Dar, organele administraţiei publice locale au o altă natură şi importanţă decât institutele
puterii de stat şi mai mult înclină spre societatea civilă. Ele nu sunt subiecte ale puterii de stat, ci
intră în grupa subiecţilor puterii sociale. În acelaşi timp, e evident, că ambele tipuri de putere au
multe laturi comune. Puterea locală ca şi cea centrală are un caracter public, realizează scopuri
comune (administrarea treburilor publice), se apropie de instituţiile statale după metodele de
realizare a obiectivelor sociale.1
Analiza comparată a conţinutului noţiunii de „autonomie locală” după Carta europeană şi a
definiţiei stabilită în legislaţia naţională ne permite să constatăm următoarele: a) principiul
autonomiei locale este recunoscut de Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia naţională; b)
Constituţia şi legislaţia naţională recunosc dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la autonomia
locală; c) potrivit cu Constituţia Republicii Moldova şi a legislaţiei naţionale în domeniu, cetăţenii
realizează autonomia locală prin exprimarea directă a voinţei şi prin autorităţile administraţiei
publice locale, criteriul eligibilităţii fiind obligatoriu.
De facto, despre afirmarea autonomiei locale în Republicii Moldova putem vorbi cu mari
rezerve. Printre cauzele ce ar explica această stare de lucruri am menţiona, în primul rând, faptul
că separarea administraţiei publice locale de cea de stat nu s-a bazat pe o practică înrădăcinată în
societatea moldovenească. Majoritatea populaţiei se mai află sub influenţa ideii că toate problemele
se rezolvă la nivelul administraţiei centrale, iar autorităţile publice locale sunt doar nişte agenţi
executivi la nivel local.
Trebuie menţionat şi faptul că implementarea autonomiei locale în societatea moldovenească
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nu a constituit rezultatul unei politici administrative coerente a statului. Realizarea acestei idei a
fost profund marcată de factorul politic, evoluţiile în domeniul dat fiind în legătură directă cu
raportul de forţe în Parlament la momentul adoptării Constituţiei şi a legislaţiei în domeniul
administraţiei publice locale.
Fracţiunile parlamentare au optat pentru autonomia locală, nu în ultimul rând, şi din
considerente ideologice. Dacă o parte din deputaţi au conştientizat că autonomia locală este o
cale eficientă de realizare a idealurilor democratice, altă parte, în special deputaţii comunişti, au
intuit în autonomia locală un eventual instrument de restaurare a vechilor structuri administrative.
Această abordare a problemei a fost confirmată ulterior de politica administrativă a partidului de
guvernământ.
Opţiunea spre autonomia locală a fost influenţată şi de factorul extern. Ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale a fost concepută şi ca o măsură de sporire a credibilităţii faţă de
creditorii externi.
În condiţiile actuale, edificarea unui sistem eficient de administrare locală ar trebui să fie în
deplină concordanţă cu obligaţiile asumate în plan extern ale Republicii Moldova şi, în primul
rând, ale acelor obligaţii ce reies din Carta europeană a autonomiei locale în care sunt inserate
normele şi principiile democratice ce trebuie respectate în activitatea autorităţilor locale. În
această ordine de idei este foarte important să identificăm sarcinile ce trebuie realizate.
Este de o importanţă deosebită garantarea prin măsuri de ordin legislativ a dreptului egal şi
nelimitat al cetăţenilor la autonomie locală.
În scopul facilitării accesului cetăţenilor la autorităţile administrative locale şi a evitării
dublării funcţiilor lor, aceste autorităţi trebuie să aibă o structură cât mai simplă.
Eficienţa activităţii administraţiei publice locale sporeşte atunci când există o delimitare clară
de competenţe, când sunt stabilite cu maximum de exactitate competenţele şi responsabilităţile
fiecărui organ administrativ şi respectiv a fiecărui angajat.
Este necesar de a asigura suportul financiar suficient pentru activitatea eficientă a autorităţilor
locale. Se impune consolidarea bazei economico-financiare a autonomiei locale care ar garanta
autorităţilor locale un nivel rezonabil de resurse. În caz contrar, ele nu vor fi în stare să realizeze
pe deplin competenţele atribuite, discreditând astfel ideea de autonomie locală.
O altă problemă importantă este libertatea de acţiune a autorităţilor locale. În anumite cazuri
este raţional şi acest lucru poate fi justificat din punct de vedere juridic, ca autorităţile locale să fie
pe post de reprezentanţi ai statului în realizarea unor anumite sarcini de importanţă naţională.
Dar sarcinile delegate de stat autorităţilor locale nu trebuie să prevaleze asupra sarcinilor de
importanţă locală sau rezolvarea lor să necesite eforturi financiare şi materiale prea mari.
Una din sarcinile dificile constă în asigurarea egalităţii între autorităţile locale. Cu toate deose
birile existente între necesităţi şi posibilităţile financiare autorităţile locale, în principiu, ar trebui
să ofere o gamă de servicii comparabile în plan calitativ. Altfel spus, este necesară o distribuire a
finanţelor publice după criterii obiective şi potrivit cu cheltuielile necesare autorităţilor locale.
Lipsa unui astfel de mecanism nu va permite afirmarea unei autonomii locale viabile.
Afirmarea autonomiei locale nu poate fi concepută fără asigurarea unui mecanism eficient de
îngrădire a autorităţilor locale de amestecul şi abuzurile autorităţilor centrale. Tendinţa de
amestec în treburile autorităţilor locale este una constantă, diferă doar procedeele de realizare.
Dacă această tendinţă a autorităţilor centrale nu va fi frânată de bariere juridice ce ar stabili clar
limitele interferenţei puterii centrale cu autorităţile locale, autonomia locală n-are nici o şansă de
a supravieţui. Autorităţile centrale trebuie să trateze autorităţile locale la justa lor valoare, adică ca
parteneri în realizarea strategiilor naţionale şi locale de dezvoltare.
În scopul garantării respectării legislaţiei şi a sporirii eficienţei, trebuie create mecanisme
eficiente de control a activităţii autorităţilor locale, dar fără a atinge libertatea de acţiune a
34

organelor şi a funcţionarilor administraţiei publice locale în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
O tendinţă caracteristică ultimei perioade este minimalizarea rolului autorităţilor repre
zentative locale. Transformarea acestor organe în decoraţii politice poate avea repercusiuni
negative deoarece favorizează birocraţia şi corupţia. Menţionăm că Carta europeană a autonomiei
locale prevede în mod expres subordonarea autorităţilor executive faţă de cele reprezentative.1
Indubitabil, afirmarea autonomiei locale depinde foarte mult de practica, experienţa şi
tradiţiile acumulate în domeniul respectiv. Atât timp cât populaţia nu va vedea în autonomia
locală un mecanism eficient de realizare a drepturilor şi posibilităţilor sale, până când nu se va
încadra plenar în activităţile cu caracter comunitar şi până când nu va conştientiza că poate
influenţa direct deciziile luate de către autorităţile locale, nu va fi posibilă instaurarea unei
autonomii locale reale. Autonomia locală poate şi trebuie să fie acel fundament pe care se va
constitui şi se va afirma societatea civilă în Republica Moldova.
Procesul contradictoriu de reformare a sistemului administraţiei publice locale din Republica
Moldova a confirmat vitalitatea autonomiei locale şi existenţa unui mare potenţial de dezvoltare.
În acelaşi timp trebuie să constatăm consecinţele negative a inexistenţei unei politici de stat în
domeniul dezvoltării administraţiei publice locale. Este necesar de a elabora o concepţie clară
bazată pe tradiţia naţională şi conformă cu reglementările internaţionale în domeniu, concepţie
care ar prevede ce fel de sistem al autorităţilor publice locale vrem să edificăm şi ce trebuie să
facem pentru a-l edifica. Problema devine actuală şi din perspectiva aderării europene, subiect
prioritar al actualei guvernări.2
Revenind la influenţa exercitată de regimul politic asupra administraţiei, constatăm că în
cadrul regimului totalitar apar următoarele caracteristici principale:
 Administraţia este complet dependentă de Executiv. Ea rămâne subordonată legii, însă
legea rezultă din voinţa unui colegiu guvernamental sau al unui dictator, nu din aceea a
reprezentanţilor aleşi ai naţiunii.
 Administraţia îşi pierde caracterul de imparţialitate, ea trebuind să servească interesele
guvernului, ale dictatorului sau ale partidului care îl susţine.
 Formalităţile de procedură sunt simplificate sau neglijate, dreptul la grevă este suspendat,
au loc epurări pe criterii politice.
 Totalitarismul antrenează în mod automat centralizarea, colectivităţile fiind administrate
de către agenţi numiţi sau desemnaţi prin alte procedee decât sufragiu universal direct.
 Controlul exterior este minor. Slăbeşte controlul presei şi al opiniei publice, în timp ce
controlul intern se intensifică, administraţia fiind supusă unei puteri ierarhice şi
discreţionare foarte puternice.
 Partidul care-l susţine pe dictator sau guvernul se amestecă în viaţa administrativă, existând
uneori confuzia între funcţiile pe care le au persoanele în partid şi cele din administraţie.3
În regimurile autoritare sau totalitare, administraţia este întotdeauna la dispoziţia exclusivă a
puterii unice, fiind organizată centralizat şi unitar la nivelul întregii colectivităţi naţionale şi pe
cale de consecinţă constituie întotdeauna o „administraţie de stat”. Cultul personalităţii şi voinţa
de renovare naţională sunt însoţite de extinderea puterii administraţiei care se transformă într-un
instrument indispensabil de realizare a proiectelor partidului unic. Beneficiind de competenţe
discreţionare, şi fiind eliberată de necesitatea respectării normelor de drept, administraţia publică
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trebuie să facă dovadă unei loialităţi absolute faţă de sistemul politic.
În fostele ţări socialiste, administraţia publică nu reprezenta decât un instrument aflat în
serviciul construcţiei socialismului. Astfel, administraţia şi-a pus amprenta asupra ansamblului
vieţii economico-sociale, impunând exigenţa şi disciplina strictă caracteristice centralismului
democratic de tip comunist.
În ţările aflate în curs de dezvoltare, punerea în practică a sistemului administrativ este adesea,
condiţionată de o serie de preocupări de ordin ideologic şi politic (orientare politică, probleme de
dezvoltare) şi mai puţin de considerente de utilitate şi eficienţă.
Influenţa sistemului de valori politice asupra sistemului administrativ este evidenţiată prin
fidelitate faţă de regimul politic, cerinţă care se presupune respectată de toţi funcţionarii publici,
indiferent de postul ocupat.
Structura de stat şi administraţia. Structura de stat reprezintă organizarea puterii de stat în
raport cu teritoriul şi populaţia, raporturi ce se constituie între elementele sistemului statal,
formaţiunile statale sau unităţile administrativ-teritoriale.
Statul unitar se caracterizează prin aceea că puterea e structurată pe un singur palier.
Caracteristicile distincte ale statelor unitare sunt:
 Statele unitare nu au în componenţa lor entităţi statale. Teritoriul acestor state este delimitat
în unităţi teritorial-administrative, care nu sunt suverane şi nu posedă atribute statale. Unele
state, mici ca dimensiuni, nici nu-şi delimitează teritoriul în unităţi teritorial-administrative
(Malta, Bahrein).
 Statele unitare au un singur rând de organe supreme (un singur parlament, un singur
guvern, un singur şef de stat, o singură instanţă judecătorească supremă) care îşi exercită
competenţele lor pe întreg teritoriul statului şi cu privire la întreaga populaţie.
 Statele unitare au o singură constituţie şi un sistem legislativ unic.
 Statul însuşi este subiect de drept internaţional şi participă în această calitate la viaţa
internaţională.
 În statele unitare cetăţenii au o singură cetăţenie.
Statul unitar presupune existenţa unei voinţe politice unice ce este impusă cetăţenilor prin
intermediul unui aparat administrativ controlat de centru. Principiul său distinctiv îl reprezintă
ideea indivizibilităţii statului introdusă de Revoluţia franceză în 1792, ca răspuns la tendinţele
federaliste ce se manifestau în epocă. Principiul statului unitar este susceptibil de diferite
interpretări în dependenţă de contextul şi referinţele momentului istoric analizat. Începutul a fost
reprezentat de statul unitar centralizat în care deciziile în materie administrativă erau luate de
puterea centrală. Dar pentru a nu fi paralizate de mulţimea problemelor statele centralizate
recunosc o serie de competenţe organelor locale luând măsuri de deconcentrare. Deconcentrarea
constă în numirea unor agenţi ai puterii centrale la nivel local, care rămân însă responsabili faţă
de autorităţile centrale. Cererile de creştere a democraţiei locale au antrenat tendinţa de
descentralizare a statelor unitare, proces ce presupune că deciziile sunt luate sub controlul
cetăţenilor de către autorităţi locale alese. Descentralizarea poate fi de natură funcţională atunci
când se recunoaşte serviciilor publice un grad de autonomie ce permite celor interesaţi să participe
la gestiunea treburilor publice, sau de natură teritorială când se recunoaşte autonomia entităţilor
administrative ce se pot administra singure.1
Statul unitar, deşi este delimitat în unităţi teritorial-administrative care pot fi relativ autonome,
această autonomie nu echivalează cu suveranitatea internă: organele deliberative locale nu au
putere legislativă, autonomia lor fiind consacrată şi limitele acesteia fiind stabilite de constituţia
adoptată la nivel central – singura existentă – şi de legile emise de puterea centrală.
1
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Statele unitare au şi multe particularităţi distincte, fapt ce permite clasificarea lor după anumite
principii. Astfel, în dependenţă de existenţa (sau inexistenţa) teritoriilor autonome, statele unitare
pot fi: simple şi compuse.
Statele unitare simple sunt acele state care nu au autonomii teritoriale. Teritoriul statelor
respective ori nu este delimitat în unităţi teritorial-administrative (în cazul statelor mici ca
teritoriu), ori sunt delimitate doar în unităţi teritorial-administrative (Franţa, Polonia, Algeria,
Columbia ş.a.). Unităţile teritorial-administrative pot fi constituite pe două-trei nivele: local –
judeţean (raional) – regional, sau pe patru nivele ca în Franţa.
Statele unitare compuse sunt acele state care au una sau câteva autonomii teritoriale
(Azerdbaijan, Danemarca, Spania, China). Autonomia în domeniul construcţiei statale înseamnă
luarea în consideraţie la delimitarea teritoriului statului a particularităţilor naţionale, culturale,
istorice, geografice, locale ş.a.
Autonomiile pot fi teritoriale şi extra -teritoriale. Autonomia teritorială reprezintă o entitate
teritorială creată în baza particularităţilor menţionate, populaţiei oferindu-i-se posibilitatea de a
rezolva anumite probleme de importanţă locală. De regulă, autonomia teritorială este acordată
populaţiei care are anumite particularităţi de ordin economic şi cultural determinate de factori
istorico-geografici. Autonomia naţional-teritorială este acordată minorităţilor naţionale stabilite
compact pe un anumit teritoriu.
Autonomia teritorială poate fi: politică sau administrativă. Deosebirea esenţială dintre ele, cu
o anumită doză de relativitate constă în următoarele: autonomia politică îşi poate crea propriul
sistem legislativ, iar autonomia administrativă nu beneficiază de acest drept.
Autonomia extra-teritorială (mai este numită şi autonomie etnoculturală sau naţionalculturală) nu presupune divizare teritorială. Acest tip de autonomie este acordat minorităţilor
naţionale amplasate răzleţ pe teritoriul statului şi se materializează prin crearea propriilor
organizaţii ce promovează valorile respectivei minorităţi şi le apără interesele.
După gradul de dependenţă al autorităţilor publice locale faţă de autorităţile centrale ale
statului, statele unitare se divizează în state centralizate şi state descentralizate.
În statele unitare centralizate, dependenţa autorităţilor publice locale faţă de autorităţile
centrale ale statului este destul de mare, relaţiile dintre ele fiind constituite în baza principiului
verticalităţii puterii. Organele puterii locale se subordonează puterii centrale, iar conducătorii lor
sunt numiţi de autorităţilor centrale.
În statele unitare descentralizate autorităţile locale sunt constituite şi activează în baze
principiilor autonomiei locale, care oferă colectivităţilor locale posibilitatea de a-şi rezolva pe
propria lor răspundere problemele locale. Relaţiile dintre autorităţile centrale cu cele locale au la
bază principiul colaborării. Controlul activităţii autorităţilor locale realizat de către autorităţile
centrale este un control de tutelă administrativă.
Autonomia constă în repartizarea puterii de decizie între guvernul central, pe de o parte, şi
administraţia locală pe de altă parte, care are o anumită independenţă faţă de autorităţile centrale.
Independenţa relativă a autorităţilor administraţiei publice locale presupune autonomia
administrativă şi financiară a acestora. Autonomia locală se stabileşte pe cale legislativă, deci este
o expresie de voinţă a puterii legislative. În statele contemporane autonomia locală se realizează
cu condiţia respectării caracterului unitar al statului. Acest lucru este stipulat şi în Constituţia
Republicii Moldova, dispoziţiile alineatului 3 al articolului 109 prevăd că aplicarea principiilor
autonomiei locale nu pot afecta caracterul unitar al statului.
Autonomia locală nu trebuie confundată cu independenţa totală a administraţiei locale faţă
de autorităţile centrale. Ea este concepută ca o posibilitate a colectivităţilor locale de a acţiona în
mod liber, în cadrul legii, în toate problemele de interes local. În acelaşi timp, colectivităţile locale
cuprinse în subdiviziuni teritorial-administrative ale statului, realizându-şi dreptul de autoadmi
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nistrare contribuie la realizarea intereselor generale ale statului. Statul fiind factorul cel mai im
portant care asigură şi garantează autonomia locală, este direct interesat în menţinerea echilibrului
şi a conlucrării autorităţilor publice de diferite niveluri în soluţionarea problemelor atât de interes
local, cât şi a celor de interes naţional. Constituirea unui sistem funcţional al autorităţilor locale
este o etapă absolut necesară în opera de edificare a statului de drept. Activitatea eficientă a
autorităţilor locale contribuie la o îmbinare armonioasă a intereselor generale cu cele locale.1
Este general acceptat că autonomia locală nu se acordă pe baze etnice iar gradul de autonomie
se raportează la toate unităţile administrativ-teritoriale, indiferent de compoziţia etnică a popu
laţiei. Autonomia nu este un drept al unei colectivităţi etnice ci este un obiectiv politic de guvernare
descentralizată. Admiterea conceptelor menţionate ar însemna să se creeze o discriminare între
cetăţenii unei ţări în funcţie de apartenenţa lor la o naţiune sau la o minoritate naţională.2
Statele unitare pot fi clasificate şi după componenţa naţională a populaţiei. În conformitate cu
principiul menţionat, statele se împart în mononaţionale (Suedia, Norvegia ş.a.) şi multinaţionale
(Marea Britanie, Spania), cu toate că, în lumea contemporană este imposibil de conceput un stat
strict mononaţional.
Statul federativ – este constituit din două sau mai multe state membre care în limitele şi în
condiţiile stabilite prin constituţia federaţiei îşi transferă o parte dintre atributele lor suverane în
favoarea statului federativ şi dau astfel naştere unui nou stat, distinct de statele ce îl alcătuiesc.
Competenţele autorităţii centrale sunt stabilite de către subiecţii ce formează federaţia şi
consfinţite în actul constitutiv, de regulă Constituţia. Competenţele autorităţilor locale chiar dacă
sunt stabilite tot prin Constituţie, sunt “păstrate”, nu sunt dobândite. În statul unitar competenţele
autorităţilor locale, oricât de largi ar fi, sunt cele atribuite de autoritatea centrală. De aici rezultă
un alt element important. În statele unitare autoritatea centrală menţine dreptul de control şi de
a se implica în activitatea autorităţilor locale, iar în statele federale autoritatea centrală poate
interveni în domeniile în care exercitarea competenţelor aparţine autorităţilor locale numai în
modul prevăzut expres de constituţia federală.3
Statul federal implică existenţa unor unităţi teritoriale multiple ce sunt dotate constituţional,
legislativ şi juridic cu un anumit grad de autonomie. Numite state, aceste unităţi federate nu au
însă competenţe în materie de relaţii internaţionale.
Statelor federative le sunt caracteristice următoarele elemente:
 două rânduri de organe supreme (la nivelul federaţiei şi la nivelul statului membru);
 populaţia federaţiei poate deţine cetăţenia statului respectiv, cât şi cetăţenia federală;
 raporturile dintre statele membre sunt raporturi de drept intern şi nu raporturi de drept
internaţional;
 calitatea de subiect unic al raporturilor de drept internaţional aparţine federaţiei;
 parlamentul federaţiei este bicameral, o cameră reprezentând statele-membre, iar altă
cameră - poporul întregii federaţii;
 dreptul constituie un „sistem integrat”, format din norme federale obligatorii pentru întreaga
federaţie şi norme ale statelor-membre.
Cercetătorii ruşi I. Busîghina şi A Zaharov consideră că un stat, pentru a avea calitatea de
federaţie, trebuie să întrunească următoarele criterii:
 orice entitate teritorială şi cetăţenii care locuiesc aici, concomitent, se află sub jurisdicţia a
două nivele ale puterii de stat;
1
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 fiecare nivel al puterii de stat are competenţe proprii;
 nici unul din nivelele de putere menţionate nu poate suprima pe celălalt.1
Circa 45 % din suprafaţa uscatului (peste 65 mln. km2) este ocupată de state care au un model
federal al structurii statale. Populaţia acestor state este de 2 mlrd locuitori. În acelaşi timp, însă,
dintr-un număr de circa 200 de state, chiar luând în calcul aşa-numitele „federaţii ascunse” de
genul Spaniei, numărul federaţiilor abia depăşeşte cifra de 20. Aproape toate statele mari sunt
federaţii. Dintre cele mai mari după suprafaţă state ale lumii, doar China are o organizare unitară,
dar şi aceasta, pe lângă cele 22 provincii are 5 regiuni autonome. Se poate presupune că această
formă de organizare statală este caracteristică statelor mari (Rusia, SUA, Brazilia, Canada,
Australia, Mexic, Argentina, India, Nigeria toate cu un teritoriu de peste 1 mln km2). De regulă,
se consideră că statele deosebit de mari instituie un model federal de organizare pentru a introduce
nivelul intermediar de administrare, fapt care ar asigura o administrare mai eficientă a teritoriilor
sale întinse.
Excepţie sunt statele mai mici care au devenit federaţii în virtutea condiţiilor istorice (Austria,
Elveţia, ş.a.) ele fiind constituite din entităţi anterior de sine stătătoare, sau în virtutea aşezării
geografice, organizarea federală fiind determinată de amplasarea insulară a statului (Malaysia,
Comore, Saint-Kitts şi Nevis).2
Structura de stat, adică modul în care sunt divizate şi repartizate competenţele statale,
influenţează, în mod direct, structura administraţiei. În acest sens, se pot evidenţia deosebirile
care apar între administraţiile statelor federale şi cele ale statelor unitare:
• Astfel, în statele federale apare o eterogenitate a administraţiei, care contrastează cu
uniformitatea existentă în statele unitare. Fiecare stat membru al federaţiei poate să-şi
organizeze, după nevoi, propriile instituţii administrative.
• De asemenea, se creează o dedublare a administraţiei, prin suprapunerea celor două nivele
administrative (cel al statului federal central şi cel al statelor membre) fără, însă, să existe o
legătură organică între acestea.
• În domenii care sunt de competenţa exclusivă a statului federal (apărarea, afacerile externe),
această dualitate nu ridică probleme. În schimb, apar probleme deosebite în domenii în
care competenţele sunt partajate între statul federal şi statele membre ale federaţiei.
• Totodată, apar probleme specifice legate de funcţia publică, în special cele care ţin de
recrutarea funcţionarilor la nivel federal. Regulile formale au în vedere menţinerea unui
echilibru geografic sau etnic în domeniul recrutării. Această problemă se pune, însă, şi la
nivelul statelor unitare, în care coexistă mai multe comunităţi etnice, lingvistice sau
religioase şi care exercită presiuni pentru ca recrutarea să se facă după criteriul reprezentării
proporţionale. Acest fapt are drept consecinţă supradimensionarea aparatului administrativ
fără ca acesta să fie necesară din punct de vedere tehnic.
Sistemul de partide şi administraţia. Între sistemul administrativ şi partidele politice, relaţiile
sunt diverse, în funcţie de sistemul partidist existent în statul respectiv. Sistemul de partide care
domină într-un stat exercită o influenţă majoră asupra structurii şi funcţionării administraţiei
publice.
În sistemele bazate pe existenţa unui singur partid politic sistemul administraţiei publice este
subordonat structural şi funcţional acestui partid. Partidul poate să lase în seama administraţiei
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numai responsabilitatea gestiunii curente. În aceste condiţii este foarte greu să se facă distincţie între
conducerea de stat şi cea de partid. Deşi se declară că întreaga putere aparţine poporului, întreaga
activitate a administraţiei are drept obiectiv realizarea voinţei politice a partidului unic.1
Existenţa unui partid unic are drept consecinţă faptul că programul acestui partid sau
obiectivele urmărite de către grupul care îl conduce sunt aceleaşi cu cele ale statului. Ca urmare
administraţia trebuie să aplice linia politică urmată de guvern, deci de partidul unic respectiv.
Influenţa politicului, în acest caz, asupra administraţiei se poate face pe două căi:
- din interior: pentru a intra în administraţie sau pentru a ocupa posturi de răspundere nu este
suficient să ai cunoştinţe sau aptitudini practice, ci trebuie să dovedeşti apartenenţa la partidul unic.
- din exterior: se exercită prin dreptul de supraveghere care aparţine unor instanţe naţionale,
regionale şi locale ale partidului şi care se manifestă asupra serviciilor administrative situate la
nivelurile respective. Partidul unic are un cuvânt de spus în ce priveşte avansarea, transferul sau
sancţionarea disciplinară.
Politizarea internă şi externă trebuie să asigure subordonarea totală a administraţiei faţă de
partid şi schimbul permanent de idei şi oameni în ambele sensuri.2
În statele democratice bazate pe principiile pluralismului politic şi a pluripartidismului,
sistemele administrative au legături indirecte cu partidele de guvernământ şi cele care participă
în coaliţiile de guvernare. Persoanele desemnate sau acceptate de aceste partide ocupă funcţii
politice în organele administrative şi prin aceasta, influenţează activitatea sistemul administraţiei
publice.
Analizând gradul de independenţă a administraţiei faţă de partidele care deţin puterea se
evidenţiază două concepţii, şi anume: a)una care admite existenţa unui anumit grad de politizare
pe care ei îl consideră de dorit şi ca fiind inevitabil; b) alta care aspiră către depolitizarea totală a
serviciilor publice. Evidentă fiind existenţa, între aceste două extreme a poziţiilor intermediare.
Regimul politic în care politizarea administraţiei a fost practicată în mod masiv şi oficial este
cel al SUA de la mijlocul sec. al XIX-lea. Funcţiile administrative erau atribuite învingătorului în
competiţia electorală. Posibilitatea acordată conducătorilor partidelor de a exclude pe funcţionarii
numiţi de şefii partidului advers pentru a-i înlocui cu oamenii fideli lor nu se practica numai la
scară federală, ci şi la nivelul statelor şi municipalităţilor. Această practică poartă denumirea de
sistem spoliator sau patronal.
Argumentele în favoarea acestui sistem sunt:
 „Rotaţia funcţionarilor”, care este o practică conformă cu regulile democraţiei şi care
permite unui mare număr de cetăţeni să poată ocupa funcţii oficiale în administraţie.
 Evitarea constituirii unui corp de funcţionari permanenţi, legaţi de privilegiile lor, indiferenţi
faţă de cetăţeni.
 Existenţa acestui sistem este absolut necesară funcţionării unui sistem politic clădit pe
rivalitatea dintre partide. El permite partidelor politice să-şi sporească numărul militanţilor,
oferind acestora perspectiva de a obţine, în caz de victorie, funcţii de stat. El rezolvă cel puţin
parţial şi problema finanţării partidelor.
În sistemele în care conducerea este asigurată de mai multe partide, politizarea administraţiei,
atunci când este admisă, se face într-un mod mult mai complex. Partidele majorităţii
guvernamentale îşi repartizează ministerele; fiecare formaţiune politică, într-o oarecare măsură,
îşi vede recunoscut dreptul, de către partenerii săi, de a deţine funcţii publice, repartiţie care se
face într-un mod proporţional cu voturile câştigate şi cu negocierile care au loc în urma alegerilor
între partidele câştigătoare.
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Susţinătorii concepţiei apolitice a administraţiei invocă două serii de argumente:
• Argumente de natură politică:
 Într-o administraţie compusă din funcţionari subordonaţi unui partid poate apărea
tendinţa de nerespectare a libertăţilor publice.
 O administraţie politizată constituie prin ea însăşi o încălcare a principiului democratic
al admisibilităţii cetăţenilor în funcţii publice, după alte criterii decât cel al valorii
profesionale.
 Se consideră că numai o administraţie compusă din funcţionari recrutaţi pe criteriul
valoric poate rezista la diferite influenţe ale unor grupuri de presiune.
• Argumente de eficacitate
 Administratorii numiţi în funcţie de criteriile politice nu sunt întotdeauna mai competenţi
din punct de vedere profesional decât cei recrutaţi pe baze obiective; calitatea conducerii
este de cele mai multe ori mai bună în al doilea caz decât în primul.
 Pe de altă parte, continuitatea acţiunii administrative riscă să sufere schimbări de personal,
care se produc atunci când un nou partid vine la putere. Spre exemplu, cu ocazia
schimbărilor de preşedinte, administraţia americană cunoaşte timp de câteva luni mai
multe fluctuaţii, chiar o adevărată politizare.1
Factorul politic şi administraţia publică locală. Referitor la imixtiunea politicului în
administraţia publică locală constatăm că filierele politicului, stabile şi influente, sunt omniprezente în structurile administrative locale, iar presiunile asupra funcţionarilor publici fiind
destul de frecvente. Atestăm situaţia de politizare excesivă a autorităţilor executive locale, de
numirea în funcţii de conducere şi coordonare pe criterii politice şi nu pe cele de competenţă a
unor membri sau simpatizanţi ai partidului cu o influenţă mai mare în raion.
Funcţionarii publici locali nu sunt dispuşi să mediatizeze problema imixtiunii politicului în
treburile administraţiei, caracteristică ce poate fi explicată printr-o mentalitate marcată de teama
unor eventuale represalii. În raioanele în care raportul de forţe între principalele forţe politice este
relativ echilibrat, funcţionarii locali sunt mai dispuşi de a-şi manifesta dezacordul faţă de maniera
în care partidele politice încearcă să înlăture adepţii concurenţilor politici pentru a-i înlocui,
indiferent de nivelul ierarhic, cu proprii oameni. Problema, aici, apare la nivelul competenţei
celor nou-numiţi, care nu sunt aleşi decât pe criterii politice. Instabilitatea şi ambiguitatea politică
contribuie la instaurarea şi perpetuarea unei stări de confuzie şi incertitudine.
Relaţiile politice ca factor mediator pentru corupţie sunt susţinute de puterea pe care
conducătorii politici o au asupra funcţionarilor, a administraţiei în general, dar în mod special la
nivel local. S-au înrădăcinat diverse practici de presiuni politice şi mijloace prin care conducătorii
politici îşi asigură dominaţia asupra funcţionarilor şi influenţează procedurile publice: schimbarea
abuzivă a funcţionarilor cu persoane loiale politic; ordine mascate şi ilegale date funcţionarilor
publici; abuzuri şi oferirea de informaţii din interior.
În concluzie, menţionăm că activitatea sistemului administrativ nu poate fi concepută în afara
relaţiei cu mediul politic. Chiar dacă administraţiei publice îi sunt caracteristice anumite
particularităţi cu caracter tehnic, ea este în mod direct influenţată de instituţiile şi orientările
politice, fenomenul având efect reciproc. Această relaţie nu semnifică însă o lipsă de iniţiativă şi
un dinamism din partea acesteia, cu toate că, administraţia publică, uneori, este prezentată ca
fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute şi necesare.
Administraţia publică, ţinând cont de realităţile sociale şi politice, care evoluează în timp şi în
spaţiu, dispune de o anumită supleţe în acţiunea proprie şi de o capacitate de adaptare la cazuri
particulare.
1

Ibidem, p.43-44.
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ROLUL ŞEFULUI DE STAT
ÎN EXERCITAREA PUTERII POLITICE ÎN ROMÂNIA
VERGA Crina, lector, doctorand,
Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, România

Consideraţii introductive
Le sujet soumis au débat dans cet exposé est étroitement lié aux concepts de pouvoir politique,
état de droit, démocratie, régime politique, suprématie de la Constitution.
Le travail de recherche vise le chef d’état comme institution fondamentale en droit administratif,
en droit constitutionnel ainsi qu’en sciences politiques.
La motivation pour choisir ce thème tient de l’actualité de celui-ci en Roumanie, les attributions
exercées par le président faisant l’objet des décisions importantes pour la société roumaine, décisions
prononcées par la Cour Constitutionnelle dans la réalisation de ses propres compétences.
Premièrement, l’exposé a en vue quelques explications conceptuelles concernant la notion de
« chef d’état », dans la littérature juridique existant des opinions divergentes vis-à-vis de l’opportunité
de l’utilisation de ce terme. Puis on analyse le rôle du Président de la Roumanie dans l’ensemble des
organes qui exercent le pouvoir dans l’état. Ce rôle sera souligné par les fonctions attribuées au chef
d’état dans la Constitution et leur mise en pratique.
România reprezintă unul dintre statele din Europa Centrală şi de Est care a cunoscut o
transformare radicală a întregului edificiu instituţional determinată de schimbări sociale,
economice, politice care au survenit prin trecerea de la regimul comunist, totalitar, la un regim
democratic. Fundamentele acestuia din urmă se regăsesc în Constituţia adoptată în 1991 şi
revizuită, apoi, în 2003, care instituie, încă din primele sale dispoziţii, o serie de valori esenţiale
pentru evoluţia unei societăţi într-un sens ascendent. Astfel, se consacră - după modelul statelor
occidentale în care s-a dezvoltat de-a lungul timpului o democraţie autentică – statul de drept
democratic şi social (art.1), principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat (introdus după
revizuirea din 2003), drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, precum şi garanţii ale
acestora (Titlul II din Constituţie). Legiuitorul constituant a avut în vedere amenajarea puterilor
în stat – cu respectarea principiului formulat de Montesquieu – într-o formulă care să pună în
evidenţă, într-un mod cât mai democratic, exigenţele acestui principiu.
Subiectul supus dezbaterii în această lucrare nu poate fi disociat de contextul politic existent,
de noţiunile de putere, de stat de drept, de democraţie, cu toate formele pe care le presupune
aceasta (democraţia directă, semidirectă şi reprezentativă sau indirectă), de regim politic, de
supremaţie a Constituţiei, de asumare a responsabilităţilor politice de către guvernanţi în
realizarea actului de conducere.
Exercitarea puterii1 în cadrul unui stat s-a realizat în forme şi modalităţi diverse, ea fiind
influenţată de regimul politic, precum şi de forma de guvernământ existente la un moment dat.
1
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Puterea a fost definită ca fiind „folosirea, în condiţii caracterizate de constrângeri, a puterii sociale”, iar
studiul politicii are în vedere „natura şi sursa acelor constrângeri, precum şi tehnicile de utilizare a
puterii sociale, în limitele respectivelor constrângeri” (Klingemann, Goodin, NewHandbook of Political
Science,Oxford, Oxford University Press, 1996, p.7-8)

Acestea din urmă au determinat, la rândul lor, modificări substanţiale în ceea ce priveşte locul şi
rolul şefului de stat în ansamblul unui sistem instituţional bine stabilit.
În acelaşi context, situaţiile determinate de criza politică dintr-un stat au reflectat diferenţa
dintre ceea ce este sau ar trebui să existe reglementat la nivel constituţional şi realitatea
percepută1.
Cercetarea întreprinsă prezintă importanţă datorită faptului că ea vizează şeful de stat ca
instituţie fundamentală atât a dreptului administrativ, a dreptului constituţional, cât şi a ştiinţelor
politice.
Justificarea alegerii temei abordate ţine de actualitatea acestui subiect în România, atribuţiile
exercitate de preşedinte făcând obiectul unor decizii importante pentru societatea românească,
decizii pronunţate de Curtea Constituţională în realizarea propriilor competenţe
Lucrarea de faţă are în vedere, mai întâi, o serie de clarificări conceptuale privind noţiunea de
„şef de stat”, în literatura juridică existând păreri divergente referitoare la oportunitatea utilizării
unui asemenea concept. Se analizează, apoi, rolul Preşedintelui României în ansamblul organelor
care exercită puterea în cadrul statului. Acest rol va fi pus în evidenţă prin intermediul funcţiilor
care îi sunt conferite şefului de stat în Constituţie, analizate din punctul de vedere al aplicării lor
în practică.

Secţiunea I –Semnificaţia noţiunii de „şef de stat”. Clarificări conceptuale
În mod frecvent, titulatura de „şef de stat” este atribuită – atât în republici, cât şi în monarhii
– preşedintelui, respectiv regelui, fiind constant utilizată în literatura juridică română, cât şi
străină2. Totuşi, într-o opinie3, se are în vedere că noţiunea analizată s-a menţinut datorită unei
inerţii determinată de tradiţie, dar şi pentru a se asigura condiţiile necesare pentru ca statul să
poată fi personificat prin intermediul unui subiect de drept unic, atât în raporturile interne, cât şi
în cele internaţionale. În acelaşi sens, profesorul Tudor Drăganu apreciază că „sfera de cuprindere
a categoriei atribuţiilor exercitate de Preşedinte în calitate de şef al statului ar fi foarte greu de
delimitat, din moment ce prerogativele acestuia au variat profund de-a lungul istoriei şi variază şi
astăzi de la stat la stat”4.
1
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Holmes, Leslie, Postcomunismul, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004, p.285
Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol.I, ediţia a-III-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;
Vedinaş, Verginia, Drept administrativ, ediţia a-II-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2006; Apostol, Tofan, Dana, Drept administrativ, vol.I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003; Apostol,
Tofan, Dana, „Instituţii administrative europene”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006; Coman-Kund, Liviu,
„Sisteme admnistrative europene”, ediţia a doua revăzută şi actualizată, 2003; Brezoianu, D., Vida, I.,
Stelian, I., Popescu, Slăniceanu, I., Drept administrativ, Ed.Omnia Uni S.A.S.T., Braşov,1999; Manda, C.,
Drept administrativ, Tratat elementar,ediţia a-IV-a revăzută şi adăugită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2007; Muraru, I., Tănăsescu, E., S., Drept constituţional şi instituţii politice, vol.II. Ed. All Beck, Bucureşti,
2004; Constantinescu, Mihai, Iorgovan, Antonie, Muraru, Ioan, Tănăsescu, Elena, Simina, „Constituţia
României revizuită”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, Ardant, Philippe, „Institutions plitique et droit
constitutionnel”, 8e edtion, Librairie generale de droit et de jurisprudence, E.J.A., Paris, 1996, Lavroff,
Dmitri, Georges, „Le droi constitutionnel de la Ve Republique”, Editions Dalloz, Paris, 1997; Grewe,
Constance, Fabri, Elene, Ruiz, „Droit constitutionnels europeens”, Presses Universitaires de France,
Paris, 1995; Gicquel, Jean, Gicquel, Jean-Eric, „Droit Constitutionnel et institutions politiques”, 19e
edition, Editions Montchestien, L.J.A., Paris, 2003; Constantinesco, Vlad, Pierre-Caps, Stephane, „Droit
constitutionnel”, Presses universitaires de France, Paris, 2004
Drăganu, Tudor,Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol.II, Ed.Lumina Lex,
Bucureşti, 1998,p.236
Ibidem, p.237
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Potrivit unei alte opinii1, se porneşte de la observaţia că în Constituţia României nu se utili
zează noţiunea de „şef de stat”, ceea ce permite formularea a două ipoteze. Prima dintre ele admite
calificativul de „şef de stat” conferit Preşedintelui României în virtutea faptului că acesta din urmă
reprezintă statul român atât în plan intern, cât şi extern. În cea de-a doua ipoteză, preşedintele are
atribuţii de reprezentare a statului român, dar nu poate fi considerat şef de stat. Explicaţia acestei
afirmaţii constă în faptul că o astfel de denumire dată preşedintelui l-ar califica drept „organ
superior”, ceea ce ar contraveni cu situaţia în care autorităţile publice din România sunt organizate
pe orizontală, şi nu pe verticală, conform principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.
Nici în Franţa, Constituţia actuală nu îi conferă în mod expres Preşedintelui Republicii
calitatea de „şef de stat”, deşi expresia a fost utilizată de specialişti în domeniu. Sintagma „şef de
stat” a fost consacrată în Constituţia franceză din 1852 (art. 6), precum şi în actul constituţional
nr.1 din 11iulie 1940 din timpul regimului Vichy. Aceste acte confereau şefului executivului titlul
de „împărat al francezilor”(Empereur des Français), respectiv acela de „şef al statului”(chef de
l’État), această ultimă denumire fiind folosită în discursul său de Generalul Charles de Gaulle, la
28 decembrie 19582.
În mod just, s-a remarcat3 că în Franţa utilizarea noţiunii de „şef de stat” în limbajul curent,
chiar şi în cel oficial determină „creşterea importanţei Preşedintelui Republicii în cadrul sistemului
constituţional”.
Sintagma „şef de stat” este prezentă în Constituţia Spaniei: „regele este şeful statului, simbol
al unităţii statului, simbol al unităţii şi permanenţei sale”4.
La nivel comunitar, se face referire la noţiunea de „şef de stat” în Tratatul de la Maastricht
(art.4) cu privire la structura Consiliului European; în dispoziţiile Tratatului de Reformă asupra
Uniunii Europene5 se prefigurează o nouă instituţie – Preşedintele Consiliului european – ce are
atribuţii proprii unui şef la nivelul Uniunii Europene.

Secţiunea a II-a – Rolul şefului de stat în exercitarea puterii politice în România
Importanţa instituţiei şefului de stat în sistemul autorităţilor publice este determinată, pe de o
parte, de locul pe care îl deţine Preşedintele României în sistemul autorităţilor publice ce reiese din
raporturile pe care această instituţie le stabileşte cu Parlamentul, cu Guvernul, precum şi cu
autorităţile jurisdicţionale – instanţele judecătoreşti şi Curtea Constituţională. Pe de altă parte,
semnificaţia instituţiei prezidenţiale este subliniată şi de rolul conferit acestui organ al puterii de
stat în actul fundamental – rol ce va face subiectul analizei acestei lucrări. În acest sens, art.80 din
Constituţia României stipulează: „Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul
independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării(alin.1). Preşedintele României
veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop,
Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate
(alin.2)”. Această formulare a fost preluată din Constituţia Franţei (art.5)6, dispoziţiile
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Vrabie, Genoveva, Etudes de droit constitutionnel, Ed. Institutul European, Iaşi, 2003, p. 81-82
Général de Gaulle, Discours et messages, tome III, 28 décembre1958 ( „Guide de la France et Chef de
l’Etat républicain, j’exercerai le Pouvoir suprême dans toute l’étendue qu’il comporte désormais et suivant l’esprit nouveau qui me l’a fait attribuer »)
Lavroff, Dmitri, Georges, Le droit constitutionnel de la V-e République, 2-e édition, Paris, 1997, p. 413-414
Art. 1 din „Constituţia Spaniei”, Ed. All Educational, Bucureşti, 1998, p. 35
Tratatul de Reformă asupra Uniunii Europene urmează a fi adoptat la 13 decembrie 2007 la Lisabona
„Preşedintele Republicii veghează la respectarea Constituţiei. El asigură, prin arbitrajul său, funcţionarea
normală a puterilor publice, ca şi continuitatea statului. El este garantul independenţei naţionale, al
integrităţii teritoriului şi al respectării tratatelor”

constituţionale fiind aproape identice. Datorită acestei stări de fapt, nu este surprinzător că în
literatura juridică românească1 se analizează instituţia prezidenţială avându-se în vedere cele
două reglementări juridice menţionate mai sus. Din compararea acestora se ajunge, în mod just,
la concluzia unei exagerări a rolului Preşedintelui României în articolul citat anterior ce utilizează
„formulări care depăşesc atribuţiile ce i se conferă în realitate, … o contradicţie evidentă se
conturează în sânul Constituţiei”2. Acest rol conferit prin dispoziţiile articolului 80 din actul
fundamental se îndepărtează de acela atribuit unui preşedinte de republică dintr-un regim semiparlamentar. Diferenţa în ceea ce priveşte instituţia şefului de stat faţă de modelul francez a fost
menţionată în literatura juridică3 prin caracterizarea regimului politic românesc drept „un regim
semi-prezidenţial atenuat sau parlamentarizat”.
Din reglementările articolului 80 din Constituţie ce reflectă rolul şefului de stat în România,
au fost identificate trei funcţii ale acestuia: funcţia de reprezentare a statului, funcţia de garantare
sau de apărare a unor valori fundamentale ale statului – independenţa şi unitatea statului,
integritatea teritoriului, Constituţia -, precum şi funcţia de mediere între puterile statului, precum
şi între stat şi societate4.
Referindu-se la funcţiile Preşedintelui României, Profesorul Antonie Iorgovan identifică trei
mari categorii: atribuţii specifice şefului de stat (pe plan intern şi pe plan extern); atribuţii de
realizare a funcţiei de şef al executivului; atribuţii de apărare a Constituţiei şi de asigurare a bunei
funcţionări a autorităţilor publice.
Pentru a clarifica o problemă de ordin terminologic, este necesar a preciza că în analiza
noastră vom utiliza noţiunea de „funcţii” ce pun în evidenţă rolul şefului de stat şi nu de „atribuţii”,
deoarece primul termen are o arie de cuprindere mai largă, el referindu-se la îndeplinirea de acte
necesare bunei funcţionări a ansamblului unui sistem5. În acest fel, o funcţie poate fi reflectată
printr-o serie de atribuţii ce determină esenţa ei.

1. Funcţia de reprezentare a statului
Preşedintele României exercită funcţia de reprezentare a statului, atât pe plan intern, cât şi pe
plan extern. Prin urmare, în realizarea acestei funcţii, sub cele două aspecte, personificarea
statului apare ca o necesitate6.
În continuarea ideilor expuse mai sus, Preşedintele, în virtutea atribuţiilor lui de reprezentare
a statului, precum şi a poziţiei ce o are în anumite situaţii în raporturile cu Guvernul, poate fi
considerat şef al executivului7.
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Drăganu, Tudor, op.cit., p. 226
Drăganu, Tudor, op. cit., p. 228
Iorgovan, Antonie, op.cit., vol.I, p. 293
Constantinescu, Mihai, Antonie, Iorgovan, Muraru, Ioan, Tănăsescu, Elena, Simina, Constituţia
României revizuită, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 141; Vrabie, Genoveva, Le rôle et les fonctions du
Président de la Roumanie în Etudes de droit constitutionnel, Ed. Institutul european, Iaşi, 2003, p.78
În Vocabulaire juridique, Gérard Corum defineşte funcţia ca fiind „ansamblu de acte de aceeaşi natură
ce concură la îndeplinirea unui serviciu îndreptat către un scop superior şi comun”; atribuţia reprezintă,
la modul general, acţiunea de a atribui şi rezultatul ei; acţiunea de a conferi unei persoane determinate
un drept, o putere, o funcţie, etc; vorbind de o autoritate sau de o funcţie, atribuţia e conţinutul unei
funcţii conferite de lege sau, mai precis, categorie de acte sau de domenii care „intră în puterile sau în
competenţa acestei autorităţi sau acestui organ”, Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, 4-e édition, Presse
Universitaire de France, Paris, 2003, p.88
Vrabie, G., Etudes de droit constitutionnel,op. cit., p.79
Draganu, Tudor, op. cit., vol. II, p. 238; Iorgovan, Antonie, op. cit., p. 291
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a) Funcţia de reprezentare a statului pe plan intern
Potrivit dispoziţiilor Constituţiei, preşedintele este reprezentant al statului, ca sistem de
organizare politică, în timp ce Parlamentul este reprezentant al poporului, ca titular al suveranităţii
naţionale şi exercită competenţe ce intră în conţinutul suveranităţii în virtutea acestei delegări.
Prin urmare, există două tipuri de reprezentări diferite1.
Reprezentarea statului pe plan intern se concretizează în exercitarea unor atribuţii cuprinse în
articolul 94 din Constituţie. Dintre acestea, enumerăm o serie de atribuţii onorifice atribuite
Preşedintelui: conferirea de decoraţii şi titluri de onoare, acordarea gradelor de mareşal, de
general, de amiral. De asemenea, Preşedintele are ca sarcină numirea în funcţii publice (art. 94,
lit. c), alături de Parlament care realizează, la rândul său, mai multe numiri în funcţii publice (art.
65, lit. h, i; art. 142, alin.3; art.133; art.140, alin.4 din Constituţie). Întotdeauna, aceste numiri vor
fi făcute de Preşedinte cu respectarea strictă a condiţiilor determinate printr-o lege ordinară.
Acest fapt face ca Parlamentul să aibă o marjă de manevră suplimentară din acest punct de vedere.
În condiţiile determinate de Legea de organizare şi de funcţionare a Curţii Constituţionale2 şi
potrivit prevederilor constituţionale (art.142, alin3), Preşedintele numeşte trei judecători ai Curţii
Constituţionale. În acelaşi sens, în baza legii 48/92 privind Consiliul Naţional al Audiovizualului3,
Preşedintele numeşte doi membri ai acestui organism.
Cu privire la noile reglementări legale ce stabilesc numirea de către Preşedintele României în
principalele funcţii de conducere din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul Naţional Anticorupţie, Curtea Constituţională s-a pronunţat în sensul că ele „au un
deplin suport constituţional”4. În doctrină, însă, s-a exprimat o opinie contrară poziţiei adoptate
de Curtea Constituţională, subliniindu-se că, în felul acesta, Consiliul Superior al Magistraturii
„se transformă dintr-o autoritate care – constituţional – propune numirea procurorilor într-o
autoritate care doar avizează – consultativ – propunerea făcută de ministrul justiţiei”5. Preşedintele
îşi exercită această atribuţie şi la propunerea altor organe de stat. Astfel, conform art. 124 din
Constituţie coroborat cu dispoziţiile Legii 303/20046, Preşedintele României numeşte în funcţie
judecătorii şi procurorii, cu excepţia celor stagiari, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, la recomandarea ministrului justiţiei. De asemenea, potrivit art. 85 alin. 2 din
Constituţie, Preşedintele, la propunerea primului ministru, numeşte unii membri ai Guvernului.
b) Funcţia de reprezentare a statului pe plan extern
Funcţia de reprezentare a statului pe plan extern este pusă în evidenţă prin reglementările
cuprinse în art. 91 din Constituţie. În acest sens, o primă atribuţie se referă la încheierea tratatelor
internaţionale în numele României, tratate negociate de Guvern şi supuse spre ratificare
Parlamentului într-un termen rezonabil. Prin această dispoziţie se concretizează colaborarea
dintre Parlament, Guvern şi Preşedinte, aceasta constituind una dintre exigenţele fundamentale
ale principiului separaţiei şi colaborării puterilor în stat consacrat în articolul 1 alin.4 din
Constituţia României revizuită în 2003. Dispoziţiile art.91 trebuie coroborate cu cele din art.11,
cele din art. 20(alin.1) din Constituţie, precum şi cu cele cuprinse în Legea privind tratatele nr.
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Vrabie, G., Etudes de droit constitutionnel, op. cit., p. 80
Legea 47/92 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată în Monitorul Oficial
nr.643, din 16 iulie, 2004
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Decizia nr. 375/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 591 din 8 iulie 2005
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Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată în M.Of. nr. 826 din 13
septembrie 2005

590/20031. Este de menţionat şi faptul că se supun ratificării Parlamentului numai tratatele
enumerate de art.19 din legea specială menţionată mai sus, iar amendamentele aduse de deputaţi
sau senatori cu ocazia ratificării sunt, în principiu, excluse, fiind acceptate, însă, rezervele şi
declaraţiile. Înainte de intrarea lor în vigoare, tratatele ratificate de organul legiuitor pot fi supuse
controlului de constituţionalitate ce va fi exercitat de Curtea Constituţională a României, cu
respectarea dispoziţiilor cuprinse în art. 146, lit.b. şi art. 147 alin.3 din Constituţie şi a celor din
Legea 47/1992 modificată (art. 24, 25, 26). Decretul emis de Preşedinte în realizarea acestei
atribuţii trebuie supus contrasemnăturii primului ministru (art. 100 alin.2 din Constituţie).
Această misiune a Preşedintelui de încheiere a tratatelor internaţionale reflectă un rol pur
reprezentativ al acestuia.
O altă sarcină a şefului de stat ce se înscrie în domeniul politicii externe se referă la faptul că
Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai
României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice (art.
91 alin.2 din Constituţie)2. E necesar ca în baza art. 100 alin.2 din Constituţie, decretele
Preşedintelui să fie contrasemnate de primul ministru. Dacă aceste atribuţii precizate anterior se
realizează în colaborare cu Guvernul, acreditarea reprezentanţilor diplomatici ai altor state ţine
doar de competenţa exclusivă a şefului de stat conform art. 80 alin. 1 din Constituţie şi a art.91alin.
3 şi este supusă unor reguli ce vizează un anume protocol3.

2. Funcţia de garantare a unor valori fundamentale se reflectă în Constituţia
României prin atribuţiile Preşedintelui prevăzute de art.92 şi de art.93.
Potrivit art.92 alin.1, Preşedintele este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de
Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Aceste dispoziţii trebuie coroborate cu art.62
lit.f şi art.118 şi 119 din Constituţie şi cu reglementările din Legea 415/2002 privind Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării, conform cărora Preşedintele are dreptul de a convoca lucrările
acestuia, de a coordona şi de a îndruma întreaga sa activitate. Potrivit Constituţiei, CSAT
organizează şi coordonează unitar activităţile care privesc apărarea naţională şi siguranţa
naţională, activitatea sa materializându-se în hotărâri adoptate care sunt obligatorii pentru
cetăţenii ţării, precum şi pentru toate instituţiile şi unităţile la a căror activitate se referă4.
În virtutea statutului atribuit Preşedintelui în art.92 alin.2 din Constituţie, acesta poate declara
mobilizare parţială sau totală a forţelor armate, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului şi numai
în mod excepţional hotărârea şefului de stat se supune aprobării organului legiuitor în cel mult
cinci zile de la luarea acestei măsuri. E necesar ca Preşedintele să analizeze starea de pericol grav
şi iminent – care impune dispunerea unei astfel de măsuri – în cadrul CSAT pe baza reglementărilor
legale ce aprobă această instituţie, dispoziţii care au fost expuse mai sus. Situaţia juridică pe care
o are Preşedintele în CSAT unde dispune de un vot deliberativ este diferită de aceea pe care o
deţine în cadrul şedinţelor Guvernului unde participă cu un vot consultativ5.
În enumerarea atribuţiilor Preşedintelui în domeniul apărării se înscrie şi luarea măsurilor
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Legea nr.590/2003 privind tratatele publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 12
ianuarie 2004
În acelaşi sens, Legea 37/91 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare publicată în Monitorul Oficial nr.117 din 30 mai 1991
Vasilescu, Florin, Constantinescu, Mihai, Deleanu, Ion, Iorgovan, Antonie, Muraru, Ioan, Constituţia
României – comentată şi adnotată, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992, p.207
Art. 6 din Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea CSAT publicată în Monitorul Oficial
nr.494 din 10 iulie 2002
Drăganu, T., op.cit., p. 257
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necesare pentru respingerea unei agresiuni armate îndreptate împotriva României, măsuri
concretizate într-un mesaj care este adus imediat la cunoştinţa Parlamentului (art. 92 alin.3).
Actele Preşedintelui, în ambele situaţii, trebuie contrasemnate de primul ministru.
În cazul exercitării celor două sarcini menţionate în cele prezentate mai sus, dacă Parlamentul
nu se află în sesiune se convoacă de drept în 24 de ore de la luarea lor şi îşi continuă activitatea pe
toată durata existenţei unor asemenea stări excepţionale. Din aceste reglementări rezultă în mod
clar „primordialitatea Parlamentului”1.
Potrivit art.93 alin.1 din Constituţie, Preşedintele instituie, pe baza legislaţiei în vigoare2,
starea de asediu sau de urgenţă3 în întreaga ţară sau în unele unităţi administrativ-teritoriale,
solicitând Parlamentului încuviinţarea măsurii luate în cel mult 5 zile de la adoptarea ei. Şi
decretul emis în astfel de situaţii trebuie contrasemnat de primul ministru, în caz contrar el fiind
lipsit de efecte juridice. După cum s-a constatat în literatura juridică4, contrasemnarea unor acte
semnifică „asocierea unor organe la luarea unor decizii de mare importanţă pentru naţiune”, fiind
considerată o condiţie de fond indispensabilă pentru validarea actului.
Într-o opinie5, funcţia de garant conferită Preşedintelui se realizează într-o dublă direcţie:
garant al statului şi garant al Constituţiei. În această din urmă calitate, Preşedintele „veghează la
respectarea Constituţiei” potrivit actului fundamental printr-o serie de modalităţi constituţionale
(retrimiterea legii spre reexaminare la Parlament sau sesizarea Curţii Constituţionale în vederea
realizării de către acesta a controlului de constituţionalitate a legii). Această atribuţie revine şi
altor organe de stat care, prin sarcinile lor, contribuie la menţinerea în cadrul constituţional a
activităţii întregului „aparat organizaţional” ce exercită puterea în cadrul statului.
Ca garant al Constituţiei, Preşedintele dispune şi de mijloace de acţiune politică ce îi sunt
recunoscute chiar de actul fundamental. Astfel, pentru a preveni sau a denunţa atingerile aduse
Constituţiei, Preşedintele poate să se adreseze Guvernului (art.86), Parlamentului (art.88 coroborat
cu art. 65, alin.2, lit.a). De asemenea, el poate alerta opinia publică, adresându-se naţiunii şi cerân
du-i, prin referendum, să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional (art.90)6.
Analizându-se, astfel, una dintre instituţiile de stat în contextul subordonării acesteia faţă de
lege – exigenţă fundamentală a statului de drept – în literatura juridică se subliniază că „maniera
de funcţionare a puterilor publice rămâne centrală în ordinea consolidării democratice”7. De
asemenea, pentru fundamentarea unei democraţii autentice apare esenţială şi relaţia de încredere
şi cooperare dintre instituţii şi mediul civic, relaţie ce ţine de esenţa unei guvernări limitate,
marcate de eficienţă şi autoritate. Noţiunea de bună guvernare „ar putea deveni o cale de
reconstrucţie politică, ca un nou tip de viziune asupra democraţiei constituţionale, în care puterea
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Tănăsescu, colectiv, op.cit., p.150
O.U.G. nr.1/99 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (publicată în Monitorul
Oficial nr.22 din 21 ianuarie 1999) aprobată cu modificări şi completări prin Legea 453/2004( publicata
în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004) cu modificările şi completările ulterioare
În Dictionnaire juridique realizat sub coordonarea profesorului Gérard Cornu, starea de urgenţă este
definită ca fiind „situaţia în care puterile de poliţie administrativăsunt întărite şi extinse pentru a face
faţă fie unui pericol iminent rezultând din atingeri grave asupra ordinii publice, fie unor evenimente
prezentând, prin natura şi gravitatea lor, caracterul de calamitate publică”(p.912); starea de asediu constă
într-un regim de crizăce rezultă dintr-o declaraţie oficială care se caracterzează prin aplicarea unei
legislaţii excepţionale de prevedere, supunând libertăţile individuale la diverse restricţii şi la o influenţă
întărită a autorităţilor publice (p.362), Cornu Gérard, Dictionnaire juridique, op.cit.,p. 362
Vrabie, G., Organizarea politico-etatică a României, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004, p.719
Deleanu, I., op. cit., p.719
În acest sens, conform art. 90 din Constituţie,
Stanomir, Ioan, Stat, instituţii şi stat de drept, în Revista 22,nr. 783 din iunie 2005, p.7

nu ar mai constitui o problemă de dominaţie, ci de dialog social”. S-ar înlătura, astfel, fenomenul
din ce în ce mai întâlnit astăzi în practica politică a statelor şi anume „creşterea personalizării în
gestionarea puterii”1.

3. Funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate
Conform articolului 80 alin.2 din Constituţie, „Preşedintele României veghează la respectarea
Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită
funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”.
Pornind de la cadrul constituţional al reglementării funcţiei de mediere, se poate afirma că
noţiunea de „mediere” utilizată în actul fundamental aminteşte de aceea de „arbitraj” care vizează
pe Preşedintele Republicii franceze. De altfel, determinarea rolului şefului de stat român în
Constituţie a avut ca punct de plecare dispoziţiile art.52 din Constituţia Franţei, precum şi art.58
din Constituţia Spaniei3. În limbajul juridic francez4 se explică în mod foarte clar diferenţele ce
există între „mediere” şi „arbitraj”. Analiza acestora ne duce la concluzia că, în mod judicios,
constituantul român a evitat termenul de „arbitraj”. De altfel, în literatura de specialitate5 s-a făcut
referire la faptul că, „în sensul art.80 alin.2 din Constituţie, medierea nu semnifică „arbitrajul”
Preşedintelui în „litigiul” dintre o Cameră a Parlamentului şi Curtea Constituţională sau în
„litigiul” dintre Guvern şi o instituţie de contencios administrativ”.
Utilizarea cuvântului de „arbitraj”(art.5 din Constituţia Franţei) considerat ca fiind ambiguu,
susceptibil de multiple înţelesuri, a determinat o serie de interpretări şi controverse în literatura
de specialitate. Astfel, s-a afirmat ca „arbitrajul” Preşedintelui Republicii „poate fi exercitat în trei
moduri: mai întâi, în funcţionarea instituţiilor în virtutea autorităţii morale pe care el o reprezintă;
apoi, printr-un anumit număr de acte ale sale ce nu trebuie contrasemnate; în sfârşit, el exercită
„arbitrajul” în toate cazurile de o gravitate specială, conform dispoziţiilor art.16”6.
Profesorul George Burdeau denunţa ambiguitatea termenului „arbitru”7 şi explica faptul că
„ideea de arbitraj poate, astfel, să servească motivării unor concepte diferite şi chiar opuse privind
rolul Preşedintelui Republicii: dacă alegem sensul „faible” al noţiunii analizate, şeful de stat
trebuie să se abţină de a participa el însuşi la decizia politică (…); el trebuie doar să vegheze ca
Parlamentul şi Guvernul să respecte litera şi spiritul Constituţiei; dacă, dimpotrivă, preluăm
sensul „fort” al termenului în discuţie, preşedintele nu se limitează doar la a face să se respecte
regula jocului, ci fixează el însuşi marile orientări ale politicii naţionale şi soluţionează în ultimă
instanţă problemele importante”8.
Alexandru, Ioan, Reflecţii privind evoluţiile contemporane ale democraţiei constituţionale, în R D P
nr.3/2006, p.2
2
„ Preşedintele Republicii veghează la respectarea Constituţiei. El asigură, prin arbitrajul său, funcţionarea
normală a puterilor publice, ca şi continuitatea statului”
3
Art. 58 statuează că şeful statului este „arbitrul şi moderatorul funcţionării normale a instituţiilor”;
4
„mediatorul este celcăruia părţile unui conflict îi solicită să propună soluţia diferendului lor, fără totuşi
să fie investit cu putere (jurisdicţională) de a o impune, spre deosebire de arbitru (care este judecător)”;
în schimb, arbitrul este „persoana investită printr-o convenţie de arbitraj cu misiunea de a soluţiona un
litigiu determinat şi care exercită, astfel, în virtutea unei investituri convenţionale, o putere jurisdicţională”,
în Cornu, G., op. cit., p. 67, p.560
5
Iorgovan, A., op. cit., p. 298
6 „Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 oct. 1958”, vol.III, Paris,
1958, p.54
7 Hamon, F., Troper, M., Burdeau, G., Droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 27-ème édition, p.557
8 „Cuvântul „arbitru” poate exprima o atitudine activă sau una pasivă. În prima situaţie, a arbitra înseamnă
a veghea la regularitatea unei competiţii fără a participa la ea. În al doilea caz, a arbitra înseamnă a-şi folosi autoritatea pentru a concilia interese opuse sau chiar a decide în mod suveran asupra unei probleme”.
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În faţa criticii că termenul „arbitraj” nu poate fi utilizat în sens clasic, s-a argumentat că „dacă
legea fundamentală este capabilă să creeze o nouă instituţie, ea este capabilă, de asemenea, să creeze
concepte juridice şi, mai precis, acest concept pe care noi vrem să-l creăm prin aceste texte”1.
Datorită acestei stări de fapt expuse mai sus, cunoscută pe scena politică românească şi invo
cată cu ocazia elaborării Constituţiei, s-a preferat alegerea termenului de „mediere”. În lucrarea
Odiseea elaborării Constituţiei nu se menţionează controverse speciale cu privire la termen, iar
propunerea ce a dobândit apoi valoare de lege a fost votată cu mai mult de 75% din voturile
parlamentarilor prezenţi. Un deputat a subliniat, totuşi, incoerenţa între faptul că Preşedintele
reprezintă statul şi faptul că şefului de stat îi este atribuită „medierea între stat şi societate”2.
Referindu-ne la funcţia analizată, în mod just s-a apreciat că obligaţia Preşedintelui de a
veghea la buna funcţionare a autorităţilor publice „nu poate însuma mai mult decât „supravegherea
neutră”, echidistantă şi din exterior a modului de funcţionare a autorităţilor publice”; implicarea
în activităţile acestora „ar depăşi sfera şi conţinutul statului său şi ar afecta autonomia respectivelor
autorităţi”3.
S-a considerat4 că o asemenea funcţie atribuită şefului de stat îşi găseşte legimitatea în alegerea
preşedintelui prin vot universal şi direct şi în faptul că şeful de stat nu aparţine nici unui partid
politic, trebuind să adopte, astfel, o politică de neutralitate, de prevenire a unor divergenţe ce pot
exista la un moment dat pe scena politică între diverse autorităţi eratice. Practica a demonstrat,
însă, o implicare vădită a Preşedintelui în sfera de acţiune a organelor ce exercită puterea în
cadrul statului.
Poziţia echidistantă5 pe care trebuie s-o adopte şeful de stat în ceea ce priveşte diferendele
existente la un moment dat în sfera exercitării puterii de stat, justificată prin prevederile art. 84
alin.1 din Constituţie, permite Preşedintelui să medieze între tabăra politică din care a făcut parte
şi cea adversă, lipsa prevederilor menţionate putând determina calificarea acestuia ca „judecător
şi parte în aceeaşi cauză”6.
Funcţia de mediere este reflectată în Constituţia României printr-o serie de dispoziţii:
a)Preşedintele României poate solicita convocarea în sesiune extraordinară a Camerei Deputaţilor
şi a Senatului (art.66 alin. (2)); b)transmite mesaje Parlamentului cu privire la principalele
probleme politice ale naţiunii(art. 88); c)solicită Parlamentului reexaminarea legii adoptate,
înainte de a proceda la promulgarea acesteia [art.77 alin.(2)]; d) poate sesiza Curtea Constituţională,
înainte de promulgarea legii (art.146 lit.a); e) promulgă legile adoptate de Parlament (art.77
alin.(1)); f) dizolvă Parlamentul în condiţiile determinate de art.89 alin.1; g) procedează la
desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care
are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor
reprezentate în Parlament (art.103 alin. (1)); h) în caz de remaniere guvernamentală sau de
vacanţă a postului, Preşedintele revocă sau numeşte, la propunerea prim-ministrului, pe unii
membri ai Guvernului (art.85 alin.(2)); i) consultă Guvernul cu privire la probleme urgente şi de
importanţă deosebită (art. 86); j) participă la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de
interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea
primului ministru, în alte situaţii; l) numeşte în funcţie magistraţii la propunerea Consiliului
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„Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958”, vol. III, La
documentation française, 1991, p.302
Iorgovan, A., Odiseea elaborării Constituţiei, Ed. Uniunea Vatra Românească, Bucureşti, 1998
Deleanu, Ion, op. cit., p.720
Deleanu, Ion, op. cit., p.720; Vrabie, G., Etudes de droit constitutionnel, op. cit., p.87
Duculescu, Victor, Călinoiu, Constanţa, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2003, p.183
Iorgovan, Antonie, Drept administrativ,op. cit., p.292

Superior al Magistraturii (art. 134 alin.(1)); m) numeşte trei dintre membrii Curţii Constituţionale
(art. 142 alin.(2)); n) propune Parlamentului numirea directorilor serviciilor de informaţii (art.
65 alin.(2) lit.g); o) numeşte în alte funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege (art. 94 lit.c));p)
poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes
naţional (art.90); r) iniţiază, la propunerea Guvernului, revizuirea Constituţiei (art.150 alin.(1).
Pe baza interpretării textelor constituţionale, se constată că medierea vizează conflictele de
natură politică dintre autorităţi1, conflictele juridice de natură constituţională fiind date în sarcina
Curţii Constituţionale, conform art.146 lit.e) din Constituţie.
După cum s-a apreciat în literatura juridică2, rolul Preşedintelui se poate « materializa şi prin
diverse acţiuni de ordin politic, prin reuniuni cu diferiţi reprezentanţi ai partidelor parlamentare
sau ai altor categorii sociale în scopul identificării unor soluţii ».

Concluzii
După căderea regimului comunist din decembrie 1989, în România s-a impus necesitatea
elaborării unei noi constituţii atât datorită aspiraţiilor democratice ale naţiunii, cât şi datorită
exigenţelor diferitelor organe europene, precum Uniunea Europeană, Consiliul Europei.
Inspirându-se din patrimoniul constituţional european, Comisia de elaborare a proiectului
Constituţiei s-a îndreptat în mod special asupra modelului de regim semiprezidenţial, înţeles ca
un regim de tip parlamentar în care Preşedintele este ales prin sufragiu universal direct.
În lucrarea elaborată au fost analizate dispoziţiile actului fundamental referitoare la rolul
Preşedintelui în vederea distingerii mecanismelor constituţionale existente pentru menţinerea
echilibrului între puterile publice.
S-a explicat, de asemenea, terminologia folosită în cazul anumitor noţiuni ce sunt susceptibile
de multiple sensuri.
Prin alegerea prin sufragiu direct, Preşedintele României dispune de legitimitate democratică.
El devine, astfel, un actor statal în stare de a contrabalansa „greutatea” Camerelor alese. Pentru
realizarea funcţiilor fixate în actul fundamental – reprezentarea statului, apărarea unor valori
fundamentale şi supravegherea respectării Constituţiei, medierea între puterile statului, precum
şi între stat şi societate – Preşedintele dispune de o serie de mijloace constituţionale; este de
remarcat, însă, că întinderea lor e limitată, ceea ce determină preeminenţa organului legiuitor în
raporturile Preşedinte – Parlament.
Deşi în mod formal Preşedintelui îi sunt conferite anumite atribuţii care continuă să plaseze
România printre regimurile semiprezidenţiale, este mult mai exactă calificarea regimului
românesc ca „semiparlamentar”3.
Ne raliem acestei idei care este împărtăşită şi de alţi autori4, ce constată că „în ţările care au
suferit experienţa unor lungi perioade de dictatură şi care acum îşi croiesc drumul spre democraţie,
cum este şi cazul României, cel mai potrivit sistem este cel al republicii de tip parlamentar sau
moderat semiprezidenţial”.
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Ibidem, p. 294
Apostol, Tofan, Dana, „Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice”, Ed. All Beck,
Bucureşti, 1999, p. 281
Iorgovan, A., op.cit.,
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IMPACTUL REGLEMENTĂRILOR CONSTITUŢIONALE ŞI LEGALE
ASUPRA NATURII JURIDICE A CURŢII DE CONTURI
PETRESCU Rodica Narcisa, profesor universitar, droctor,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

L’ IMPACT DES REGLEMENTATIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGaUX
SUR LA NATURE JURIDIQUE DE LA COUR DES COMPTES
RESUME
Actuellement, selon l’article 140 de la Constitution republiée, la Cour des Comptes n’a plus
des attributions juridictionnelles, comme elle en avait avant la révision de celle-ci. Donc, s’imposait soit une nouvelle réglementation sur cette institution en accord avec les nouvelles dispositions constitutionnelles révisées; soit la mise en accord de la Loi no. 94/1992 d’organisation et
fonctionnement de la Cour des Comptes avec ces textes légaux.
Dans ce contexte le Gouvernement a adopté l’Ordonnance d’urgence no. 43/2006 concernant
l’organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes qui abroge expressément la Loi no.
94/1992.
Conformément à l’article no. 30 de cette ordonnance, la Cour des Comptes est considérée une
autorité indépendante avec personnalité juridique. Mais, la Cour Constitutionnelle, par la décision no.544 de 24 juin 2006 admet l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’Avocat du Peuple et constate l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance d’urgence no. 43/2006. Parmi d’autres motifs, elle souligne que, conformément à la Constitution republiée, la Cour des Comptes fait partie
des institutions fondamentales de l’Etat et sa réglementation par une ordonnance d’urgence
contrevient aux dispositions de l’article 155 alinéa 6 de la loi fondamentale. En conséquence, la
réglementation actuelle de la Cour des Comptes est toujours la Loi no. 94/1992, avec ses nombreuses modifications et complètements.
Vu l’indépendance de la Cour des Comptes dans le déroulement de son activité de nature exécutive, le fait q’elle décide autonome sur son programme de contrôle et présente annuellement au
Parlement un rapport, on considère qu’elle est une autorité administrative centrale indépendante.
Toutefois il est nécessaire d’ adopter, le plus rapidement possible, une nouvelle loi organique
concernant l’ organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes, en accord avec les dispositions de la Constitution de 1991 republiée et celles européennes en matière.
1. Principalele reglementări române referitoare la Curtea de Conturi până la intrarea în
vigoare a Constituţiei din 1991.
Controlul întrebuinţării banului public a fost o preocupare constantă a legiuitorului modern.
După cum s-a subliniat în literatura română de specialitate interbelică „Un asemenea control
menţine cheltuielile Statului în limitele strict legale, împiedecă risipa şi dă încredere
contribuabilului că sacrificiul său este făcut în interesul public…”1. Apare necesar ca o anumită
autoritate să verifice, să controleze întrebuinţarea banului public, în România, această menire
revenindu-i Curţii de Conturi.
1
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A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. II. Bucureşti, Editura Marvan, 1935, p. 263.

După modelul Franţei, unde Curtea de Conturi a fost creată printr-o Lege din 16 septembrie
1807, în România, prin Legea din 24 ianuarie 1864 a fost înfiinţată Înalta Curte de Conturi,
caracterizată ca „organism independent de jurisdicţie şi ca organ auxiliar al Parlamentului, cu
sarcina de a pregăti lucrările controlului legislativ”1.
Constituţia din 1866, în art. 116, prevedea: ”Pentru toată România este o singură Curte de
Conturi, aceasta devenind o instituţie constituţională”.
În perioada imediat următoare este adoptată Legea din martie 1874 şi apoi alte legi
modificatoare, care stabilesc formele controlului exercitat de Curte şi competenţa Curţii ca
instanţă de jurisdicţie2.
Constituţia din 1923, în art. 115, cuprindea o prevedere expresă despre Curtea de Conturi, şi
anume, „Controlul preventiv şi cel de gestiune a tuturor veniturilor şi cheltuielilor statului se va
exercita de Curtea de Conturi, care supune în fiecare an Adunării Deputaţilor raportul general
rezumând conturile de gestiune al bugetului trecut, semnalând totodată neregulile săvârşite de
miniştri în aplicarea bugetului.
Regularea definitivă a socotelilor trebuie să fie prezentată Adunării Deputaţilor cel mai târziu
în termen de doi ani de la încheierea fiecărui exerciţiu”.
Potrivit Constituţiei din 1923, ale Legii de organizare a Înaltei Curţi de Conturi din 28 martie
1929 şi ale Legii din iulie 1929, prin care Înalta Curte de Conturi a fost reorganizată, aceasta
îndeplinea atribuţii de control preventiv, control de gestiune şi atribuţii jurisdicţionale.
Textul art. 86 al Constituţiei din 1938 este asemănător cu cel al Constituţiei din 1866, stabilind
că „Pentru toată România există o singură Curte de Conturi”.
Din cele de mai sus, rezultă că, de la bun început, Curtea de Conturi a figurat în toate
Constituţiile adoptate în perioada la care ne-am referit, ceea ce ne arată importanţa acordată
acestei autorităţi chiar de către legiuitorul constituant.
Ca urmare a instaurării regimului socialist, prin Decretul nr. 352 din 30 noiembrie 1948 se
abrogă Legea de organizare a Înaltei Curţi de Conturi din 29 martie 1929, precum şi dispoziţiile
din legile ce stabileau atribuţiile acesteia referitoare la jurisdicţia şi controlul gestionar3.
Constituţia din 1952 şi cea din 1965 nu cuprindeau nici o referire la această instituţie.
În practica statală din această perioadă, resimţindu-se necesitatea unui organ specializat în
domeniul controlului financiar, prin Legea nr. 2/1973 s-a înfiinţat Curtea Superioară de Control
Financiar, ca organ al fostului Consiliu de Stat, cu atribuţii de control financiar preventiv şi
ulterior, precum şi cu atribuţii jurisdicţionale.
Curtea Superioară de Control Financiar este desfiinţată prin Decretul Consiliului Frontului
Salvării Naţionale nr. 94/19904, care a abrogat Legea nr. 2/1973.
2. Reglementarea Curţii de Conturi în Constituţia din 1991.
După 1990, Curtea de Conturi, una din instituţiile tradiţionale ale României va fi reînfiinţată
prin art. 139 al Constituţiei din 1991, şi, pe baza textului constituţional, va fi organizată prin
Legea organică nr. 94/19925.
Articolul 139 alin. 1 din Constituţie prevedea: „Curtea de Conturi exercită controlul asupra
modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale
sectorului public. În condiţiile legii, Curtea exercită şi atribuţii jurisdicţionale”.
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M. Boulescu, Curtea de Conturi - tradiţie şi actualitate, Bucureşti, 1993, p. 16
A se vedea pe larg, M. Boulescu, op.cit., p. 19 şi urm.
Ibidem, p. 46.
Publicat în „Buletinul oficial”, nr. 44 din 30 martie 1973.
Publicată în “Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, republicată în
“Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Iniţial, în textele Legii nr. 94/1992, Curtea de Conturi era caracterizată „organul suprem de
control financiar şi de jurisdicţie în domeniul financiar…”. Ca urmare a modificării art. 1 alin. 1 din
Legea nr. 94/1992, prin Legea nr. 99/19991, Curtea de Conturi era înţeleasă ca „… autoritatea
administrativă autonomă de control financiar care exercită şi atribuţii jurisdicţionale asupra
modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale
sectorului public”. În forma republicată a Legii nr. 94/1992, din anul 2000, se stipula: „Curtea de
Conturi este instituţia supremă de control financiar asupra modului de formare, administrare şi
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi sectorului public. Curtea exercită şi atribuţii
jurisdicţionale în condiţiile prezentei legi”.
3. Opinii privind natura juridică a Curţii de Conturi sub imperiul Constituţiei nerevizuite
şi a Legii nr. 94/1992.
Pe baza reglementărilor constituţionale şi legale în materie, în literatura noastră de specialitate
s-au susţinut opinii diferite cu privire la natura juridică a Curţii de Conturi.
Într-o primă opinie, Curtea de Conturi a fost considerată ca un organ ce aparţine puterii jude
cătoreşti, colegiile şi secţiile ei jurisdicţionale fiind instanţe judecătoreşti speciale, iar nu organe
de jurisdicţie administrativă2. Astfel, s-a arătat că instanţele judecătoreşti sunt organe jurisdicţionale
care includ pe lângă instanţele judecătoreşti, Curtea Constituţională şi Curtea de Conturi3.
Potrivit unei alte păreri, Curtea de Conturi este un organ administrativ care desfăşoară şi o
jurisdicţie administrativă4, arătându-se că atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii de Conturi sunt
atribuţii jurisdicţionale administrative, iar organele de jurisdicţie din sistemul Curţii de conturi
funcţionează ca „organe cu activitate jurisdicţională”5. S-a arătat, întemeiat că prin art. 139 al
Constituţiei, Curtea de Conturi a fost organizată ca organ de control al modului de formare, de
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi în general, al sectorului public
şi că „Un asemenea control efectuat fără respectarea unei proceduri judiciare nu poate fi interpretat
însă decât ca o activitate executivă”6.
În ce ne priveşte, ne-am raliat la ultima opinie, şi plecând de la ideea că jurisdicţia Curţii de
Conturi are o natură administrativă, am arătat că din punct de vedere al naturii juridice, ea trebuie
socotită o autoritate autonomă centrală7. Indiferent de formularea folosită de legiuitor în art. 1
alin. 1 din Legea nr. 94/1992, inclusiv în forma republicată din anul 2000, din conţinutul textului
rezulta că aceasta este o autoritate administrativă autonomă, care funcţionează pe lângă Parlament
şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, prezentând anual Parlamentului un raport asupra
conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din bugetul expirat, cuprinzând şi neregulile
constatate.
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Publicată în „Monitorul oficial al României”, parea I, nr. 236 din 27 mai 1999.
A se vedea, N. Cochinescu, Jurisdicţia financiară din România, Bucureşti, 1996, p. 73-74.
A se vedea N. Cochinescu, Natura juridică a Curţii de Conturi a României, în „Dreptul” nr. 6/1995,
p.52. În acelaşi sens, a se vedea Genoveva Vrabie, Organizarea politico-etatică a României, vol. II,
ediţia a treia, revăzută şi reîntregită, Editura „Cugetarea, Iaşi, 1999, p.397.
A se vedea A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, „Biblioteca juridică Nemira” 1996, vol. I,
p. 375 nota 9. În acelaşi sens, a se vedea, Cr. Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II,
Lumina Lex, 1997, p. 338; T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat elementar, vol.
II., Lumina Lex, 1998, p.333-335.
A se vedea, D. Clocotici şi V. Gheorghiu, Natura juridică activităţilor jurisdicţionale specifice Curţii
de Conturi. Rolul şi semnificaţia economico-juridică a acestor activităţi în cadrul realizării reformei
şi a tranziţiei spre economia de piaţă, în „Revista de drept comercial”, nr. 5/1994, p.44.
T. Drăganu, op.cit., p.334.
A se vedea Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, ediţie revăzută şi adăugită, Editura „Cordial
Lex”, Cluj-Napoca, 2001, p.323.

Ultima părere a fost îmbrăţişată de Curtea Constituţională care, într-o decizie, a statuat că
„jurisdicţia financiară a instanţelor Curţii de Conturi este aceea a unui organ administrativ de
jurisdicţie”, care se află sub controlul jurisdicţional al instanţelor de contencios administrativ1. Pe
aceeaşi linie de idei, ulterior, Curtea Supremă de Justiţie a stabilit că, Curtea de Conturi, ca
instituţie a statului de drept nu face parte nici din autoritatea legislativă şi nici din autoritatea
judecătorească şi actele pe care le emite în exercitarea atribuţiilor stabilite de art. 139 din
Constituţie şi de Legea nr. 94/1992 sunt acte administrativ-jurisdicţionale.
4. Reglementarea actuală constituţională şi legală a Curţii de Conturi.
a) Ca urmare a revizuirii Constituţiei din anul 2003, Curtea de Conturi este reglementată în
art. 140 alin. 1- 6.
Potrivit alin. 1 al art. 140, „Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare,
de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În
condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de
instanţele judecătoreşti specializate”.
După cum se observă, Curtea de Conturi nu mai are atribuţii jurisdicţionale, ceea ce înseamnă
că au fost desfiinţate implicit şi structurile Curţii cu asemenea activităţi. Litigiile rezultate din
activitatea sa se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate. Renunţarea la atribuţiile
jurisdicţionale ale Curţii de Conturi este explicată în doctrină prin noua concepţie cu privire la
jurisdicţiile administrative, care potrivit art. 21 alin. 4 din Constituţie, revizuită, devin facultative şi
gratuite, precum şi prin noua optică referitoare la justiţie şi instanţele judecătoreşti, articolul 126
alin. 5 teza a II-a permiţând crearea instanţelor judecătoreşti specializate in anumite materii2.
În mod corect, s-a arătat că prin revizuirea Constituţiei, urmată de adoptarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 117/2003, funcţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a încetat, ceea ce „
… nu poate avea o altă semnificaţie şi consecinţă decât aceea că întreaga structură organizatorică şi
de reglementare corespunzătoare acestei funcţii şi-a pierdut valoarea şi eficienţa juridică, chiar dacă
legiuitorul a omis să abroge expres prevederile inserate în capitolul IV al Legii nr. 94/1992”3.
b) Reglementarea legală actuală. Ca atare, o nouă reglementare a Curţii de Conturi se impunea
cât mai grabnic, ceea ce s-a şi realizat prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi4, care, în ultimul articol stipula că
la data intrării în vigoare a acesteia se abrogă Legea nr. 94/1992, cu modificările şi completările
ulterioare. În general, prevederile acestei Ordonanţe de urgenţă pot fi caracterizate prin
modernitate şi punerea de acord a reglementării române a Curţii de Conturi cu cele europene.
Potrivit acestei Ordonanţe de urgenţă, Curtea de Conturi era caracterizată ca autoritatea publică
a statului care exercită auditul extern în sectorul public în calitate de instituţie supremă de audit.
Numai că la aproape o lună de zile, Curtea Constituţională, prin decizia nr. 544 din 24 iunie
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Curtea Constituţională, decizia nr. 64 din 2 iunie 1994, publicată în „ Curtea Constituţională, Culegere
de decizii şi hotărâri”, 1994, p. 253.
A se vedea M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României, Explicaţii şi
comentarii, Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 122; A. Iorgovan, în M. Constantinescu, I. Muraru, Elena Simina
Tănăsescu, Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii – All Beck, 2004, p.140 – 141.
D. M. Tălăboc, Probleme teoretice şi practice apărute în urma învestirii instanţelor judecătoreşti cu
soluţionarea litigiilor rezultate din activitatea Curţii de Conturi, în „Dreptul nr. 3/2005”, p.167.
Publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006. În expunerea de motive,
se arată, printre altele întârzierea adoptării legii organice a Curţii de Conturi care să reflecte modificările
constituţionale din octombrie 2003, semnalizată în zona de atenţie (steag galben) în Raportul de
monitorizare al Comisiei Europene din 16 mai 2006, precum şi semnalarea în cadrul acestui Raport a
calităţii scăzute a activităţii de audit şi recomandarea unor eforturi suplimentare pentru instruirea
personalului Curţii de Conturi la toate nivelurile şi finalizarea revizuirii metodologiei de audit.
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20061 admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul
art. 146 lit. d) teza a doua din Constituţie şi constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
4672006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi este neconstituţională.
Astfel, Curtea Constituţională a arătat că „Prin rolul său, Curtea de Conturi face parte din
instituţiile fundamentale ale statului, activitatea sa fiind indispensabilă asigurării suportului
financiar al funcţionării tuturor organelor statului. Natura Curţii de Conturi este deopotrivă
subliniată de statutul constituţional al acesteia, ca şi de faptul că organizarea şi funcţionarea sa,
adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. 3 lit. l) din Constituţie, prin lege
organică”2. În continuare, se mai reţine că reglementarea Curţii de Conturi prin ordonanţă de
urgenţă a Guvernului contravine prevederilor art. 115 alin. 6 din Constituţie, conform cărora
ordonanţele de urgenţă „nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului”3.
Ca urmare a declarării neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului prin decizia
menţionată a Curţii Constituţionale, reglementarea legală actuală a Curţii de Conturi redevine
Legea nr. 94/1992, cu multele modificări şi completări. Din punctul nostru de vedere, în acest
răstimp, ar fi trebuit să se adopte o nouă lege organică de către Parlament, privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, deoarece în prezent aceasta nu beneficiază de o reglementare
adecvată.
5. Natura juridică a Curţii de Conturi în contextul Constituţiei, republicată, şi a reglemen
tărilor actuale.
Ca urmare a modificărilor produse în reglementarea Curţii de Conturi, prin revizuirea
Constituţiei, în doctrină s-a arătat aceasta devine o instituţie mult mai importantă, „ … definindo în sfera autorităţilor exclusive de control, ca şi Curtea Constituţională şi Avocatul Poporului, în
sfera autorităţilor autonome, care nu intră în rândul vreunuia din cele trei puteri – legislativă,
executivă şi judecătorească -, dar contribuie la funcţionarea şi echilibrul acestora”4.
Numai parţial, putem fi de acord cu cele de mai sus. Astfel, dacă, în mod evident, Curtea de
Conturi are atribuţii exclusive de control şi este, într-adevăr, o autoritate autonomă care îşi
stabileşte şi desfăşoară activitatea în mod independent, nu putem fi de acord cu susţinerea că ea
nu ar face parte din una din cele trei puteri ale statului.
În ce ne priveşte, Curtea de Conturi este o autoritate centrală autonomă care face parte din
administraţia publică de specialitate. Ne aflăm în prezenţa unei autorităţi administrative autonome
înfiinţate cu respectarea art. 116 alin. 2 din Constituţie, republicată, care stipulează că alte organe
de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi admi
nistrative autonome, respectiv a art. 117 alin. 3, potrivit căruia autorităţi administrative autonome
se pot înfiinţa prin lege organică. De altfel, atribuţiile şi, în general, activitatea Curţii de Conturi
este de natură administrativă sau administrativ-financiară, având ca obiectiv realizarea controlului
asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului
şi ale sectorului public. Pe de altă parte, reglementarea constituţională din art. 140 alin. 1 în sen
sul că în condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează
de instanţele judecătoreşti specializate este o altă dovadă a naturii administrative a acesteia.
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Curtea Constituţională, decizia nr. 544/2006, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr.
568 din 30 iunie 2006.
Curtea Constituţională, decizia nr. 544/2006, în loc.cit.
Ibidem.
M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, în Revizuirea Constituţiei României, Explicaţii şi comentarii,
Rossetti, Bucureşti, 2003,p.122.

6. Scurte concluzii.
De lege lata, chiar în absenţa unei dispoziţii exprese1 considerăm că din punctul de vedere al
naturii juridice, Curtea de Conturi este o autoritate administrativă autonomă. Astfel, independenţa
de care se bucură Curtea de Conturi în desfăşurarea activităţii, în conformitate cu dispoziţiile
Constituţiei, republicate, şi cu legile ţării, faptul că ea decide autonom asupra programului său de
control şi că prezintă anual Parlamentului, un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului
public naţional din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate, ca şi atribuţiile
sale de natură administrativă-financiară sunt argumente care ne determină să susţinem acest
punct de vedere.
În final, mai dorim să precizăm că în unele ţări europene, de exemplu, Franţa, Luxemburg sau
Italia, Curtea de Conturi este considerată o jurisdicţie administrativă.
În ce priveşte Curtea de Conturi Europeană nu găsim vreo precizare expresă despre natura sa
juridică.
Misiunea Curţii de Conturi Europene este de a asigura auditul independent asupra modului
de formare şi de utilizare a fondurilor Uniunii Europene şi de a evalua, astfel, modul în care
instituţiile europene îşi îndeplinesc aceste atribuţii.
Înfiinţarea Curţii de Conturi Europene a urmat acelaşi raţionament şi a coincis cu două
evenimente deosebit de importante: extinderea puterilor Parlamentului în domeniul controlului
bugetar şi finanţarea integrală a bugetului Uniunii Europene prin resurse proprii2.
În final, despre controlul bugetului Uniunii Europene, dorim să subliniem că se prezintă sub
trei forme: controlul intern în interiorul fiecărei instituţii, controlul extern efectuat de Curtea de
Conturi Europeană şi o procedură de descărcare de gestiune acordată de Parlamentul European.
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În art. 30 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2006, declarată neconstituţională, se arăta:
Curtea de Conturi este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, finanţată de la
bugetul statului”, aflată sub controlul Parlamentului.
A se vedea, http://www.eca.europa.eu/eca/presentation/eca_presentation_history_ro.htm, consultat în
20 octombrie 2007.
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NOUL REGIM JURIDIC AL DATORIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA
MINEA Mircea Ştefan, profesor universitar, doctor,
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

LE NOUVEL RÉGIME JURIDIQUE DE LA DETTE PUBLIQUE
EN ROUMANIE
RÉSUMÉ
Au sens large, la dette publique recouvre tout ce qui est dû par les organismes publics, en vertu
des obligations juridiques les liant à leurs créanciers, c’est-à-dire les dépenses liquides et exigibles
devant être acquitées. Mais l’expression est souvent utilisée de façon plus précis: ainsi, la dette garantie représente les engagements résultant des garanties accordées pour des emprunts souscrits par des
tiers auprès d’établissements prêteurs, constituant ainsi une sûreté en vue du règlement des intérêts
et du capital en cas de défaillance du débiteur. Le sens le plus habituel de l’expression concerne la
charge financière résultant des emprunts souscrits. Et c’est dans ce même sens que l’on évoque également la charge de la dette ou endettement. De ce point de vue traditionnel, la dette publique constitue la troisième étape du long parcours financier qui commence avec le déficit budgétaire, se prolonge avec l’emprunt et se terminera par le remboursement de celui-ci.
En général et - en même temps - en principal, la dette publique se definit comme le total des
engagements financiers de l’État et elle s’exprime au travers du besoin de financement de l’État. L’endettement de l’État est une situation préocupante dans les perspectives d’élaboration des prochains
budgets et, pour cette raison, l’évolution de la dette publique est plus que significative et ne pose
qu’avec plus d’acuité la question de la gestion de cette dette.
En Roumanie, la nouvelle réglementation concernant la dette publique gouvernementale - institué par l’Ordonance d’Urgence du Gouvernement no.64/2006 - prevoit et établit: les objectives et les
stratégies d’administration de la dette publique; l’engagement de la dette publique; le remboursement
de la dette publique; la constitution et l’utilisation du fond de risque pour la dette publique; la récupération d’argent payé par le Ministère de l’Économie et de Finance pour les sousempruntés ou les garantis de l’État etc. À coté de cette réglementation il y a une autre: La Loi no.273/2006 concernant les
finances publiques locales, par laquelle sont instituées les règles regardant la dette publique locale.
Par les nouvelles réglementationes roumanie concernant la dette publique on essaye établir les
coordonées correctes sur les quelles il faut se déroulé les rapports juridiques spécifique au domaine
budgetaire dans un jeune pays membre de l’Union Éuropéenne.
1. Majoritatea statelor lumii moderne îşi completează veniturile bugetare, necesare acoperirii
cheltuielilor publice, apelând la împrumuturi. Această modalitate de acoperire a unor nevoi
urgente prezintă avantajul rezolvării rapide a unor probleme stringente (care, de obicei, nu pot fi
soluţionate altfel), dar are şi neajunsul creării/generării datoriei publice.
Într-un sens larg şi comun, datoria publică este reprezentată de totalitatea obligaţiilor juridice
băneşti care revin statului şi/sau a unităţilor administrativ-teritoriale, la un moment dat, în
virtutea împrumuturilor contractate/garantate de la orice alt subiect de drept.
În funcţie de natura, felul şi scopul pentru care se contractează împrumutul public, datoria
publică poate fi:
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- guvernamentală (contractată de Guvern, la nivel central, în numele şi pe seama statului) sau
- locală (contractată la nivel local, de autorităţile administraţiei publice locale, în numele şi pe
seama unităţilor administrativ-teritoriale);
- internă sau externă (în funcţie de locul situării creditorului care acordă împrumutul) şi - în
fine - ea poate fi
- datorie publică flotantă (aceea care se contractează pentru acoperirea unor nevoi urgente
şi se rambursează, de regulă, în acelaşi an financiar) sau
- datorie publică consolidată (care, la rândul ei, poate fi rambursabilă - dacă se poate stinge
prin restituirea la termen, respectiv perpetuă - atunci când pentru stingerea ei este necesară
apelarea la un nou împrumut)1.
Contractarea împrumuturilor publice - ca şi datoria publică pe care o generează asemenea
împrumuturi - sunt supuse unor reglementări stricte atât în fiecare ţară, cât şi la nivel comunitar2.
Contractarea datoriei publice se face limitat, fixându-se prin lege - anual - un anumit plafon de
îndatorare publică, distinct pentru împrumuturile interne şi, respectiv, externe.
Administrarea datoriei publice guvernamentale este dată în sarcina Ministerului finanţelor,
iar cea locală este de competenţa autorităţilor publice locale.
2. În ceea ce ne priveşte, în România - în perioada post-comunistă - datoria publică a făcut
obiectul mai multor reglementări distincte3 care s-au succedat în timp şi prin care s-a încercat
aşezarea raporturilor juridice specifice domeniului în făgaşul cel mai adecvat perioadei de timp
în care normele juridice (alcătuind cadrul legal al gestionării datoriei publice) au fost puse în
aplicare, spre a se asigura, pe de o parte, absorbţia eficientă a fondurilor băneşti care au făcut
1

2

3

A se vedea, în legătură cu datoria publică şi formele sale: Mircea Ştefan MINEA, Cosmin Flavius
COSTAŞ, DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE, vol.I - Drept financiar, Edit. “Sfera Juridică”, ClujNapoca, 2006, pp. 136-144 şi 232-235; Dan Drosu ŞAGUNA, Dan ŞOVA, DREPT FINANCIAR PUBLIC,
Edit. “All Beck, Bucureşti, 2006, pp. 126-133; Raymond MUZELLEC, FINANCES PUBLIQUES, 14-e
édition, Edit. “Sirey”, Paris, 2006, pp. 437 şi 520; Stéphanie DAMAREY, FINANCES PUBLIQUES, Edit.
“Gualino éditeur”, Paris, 2006, pp. 44-59; Alexandru ARMEANIC, DREPT FINANCIAR, Edit. “ASEM”,
Chişinău, 2006, pp. 212-252; Viorel ROŞ, DREPT FINANCIAR, Edit. “All Beck”, Bucureşti, 2005, pp.
170-176; Cristina ONEŢ, DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE - Partea generală, Edit. “Lumina lex”,
Bucureşti, 2005, pp. 243-269; Michel BOUVIER, Marie-Christine ESCLASSAN, Jean- Pierre LASSALE,
FINANCES PUBLIQUES, Edit. “Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence - LGDJ”, Paris, 2005,
pp. 336-339; Nadia Cerasela DARIESCU, DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL, Edit. “Casa de Editură
VENUS”, Iaşi, 2004, pp.155-202; Ioan CONDOR, Radu STANCU, DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL,
Edit. Fundaţiei “România de Mîine”, Bucureşti, 2002, pp. 334-348; Constantin D. POPA, Adrian FANUMOCA, DREPT FINANCIAR, Edit. “Alma Mater Timisensis”, Timişoara, 2002, pp. 251-259; Ioan
GLIGA, DREPT FINANCIAR, Edit. “Humanitas”, Bucureşti, 1998, pp. 351-378; Luc SAÏDJ, FINANCES
PUBLIQUES, Edit. “Dalloz”, Paris, 1997, pp. 105-109.
Într-adevăr, conform disp.art. 104 din Tratatul Uniunii Europene, statele membre trebuie să se supună
unei anumite discipline bugetare, să evite deficitele publice excesive şi să nu depăşească un prag
considerat rezonabil al datoriei publice. Comisia Europeană - urmărind respectarea acestor cerinţe,
sintetizate în Protocolul nr.5 privind procedura în cazul deficitelor excesive - supraveghează activitatea
bugetară a statelor comunitare, verificând periodic ca raportul dintre deficitul bugetar şi PIB să nu
depăşească 3%, iar raportul datorie publică/PIB să nu depăşească 60% (a se vedea Philippe LÉGER,
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE DES TRAITÉS UE ET CE, Edit. “Bruylant”, Bruxelles,
2000, pp. 983 şi 988; Henry-Michel CRUCIS, FINANCES PUBLIQUES, Edit. “Montchrestien”, Paris,
2003, pp. 55-58; Mircea Ştefan MINEA, Cosmin Flavius COSTAŞ, FISCALITATEA IN EURPOPA LA
INCEPUTUL MILENIULUI III, Edit. “Rosetti”, Bucureşti, 2006, p. 306).
A se vedea: Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, publicată în Mon. of. nr. 3 din 10 ianuarie 1994;
Legea nr. 81/1999 privind datoria publică, publicatză în Mon. Of. nr.215 din 17 mai 1999; Legea
nr.313/2004, publicată în Mon. Of. nr.577 din 29 iunie 2004.
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obiectul împrumuturilor publice contractate şi, pe de altă parte, rambursarea în condiţiile
prestabilite (prin contractele de împrumut încheiate) a datoriei publice1.
Noile reglementări adoptate în ţara noastră privesc atât datoria publică guvernamentală2, cât
şi datoria publică locală3, faptul că au fost instituite norme juridice distincte fiind de natură a
conferi fiecărei categorii de datorie publică regimul juridic cel mai adecvat. În plus - aşa cum s-a
arătat în Preambulul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 - un nou regim juridic al
datoriei publice s-a impus având în vedere şi necesitatea asigurării finanţării - în mod mai eficient
- a deficitului bugetar, precum şi a înlăturării riscului plăţii unor comisioane de neutilizare ca
urmare a netragerii la timp a sumelor aferente împrumuturilor contractate de Ministerul
Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate ordonatorilor principali de credite.
Datoria publică guvernamentală este definită ca reprezentând totalitatea angajamentelor
financiare ale statului dintr-o perioadă de timp determinată. Este cunoscut faptul că gradul de
îndatorare al statului reprezintă obiectul preocupării tuturor, dar - mai cu seamă - al celor chemaţi
să previzioneze viitorul (următorul) buget, motiv pentru care evoluţia datoriei publice este
urmărită/supravegheată cu atenţie spre a putea fi ţinută sub control.
Datoria publică locală este reprezentată de totalitatea obligaţiilor unităţilor administrativteritoriale, dintr-o perioadă determinată de timp, provenind din finanţările rambursabile angajate
pe baze contractuale sau garantate de către autorităţile publice locale.
3. Regimul juridic al datoriei publice guvernamentale - instituit prin dispoziţiile Ordonanţei
de Urgenţă nr.64/2007 vizează obiectivele şi strategia de administrare a datoriei publice
guvernamentale, condiţiile contractării datoriei publice guvernamentale şi condiţiile rambursării
datoriei publice guvernamentale, modul de constituire şi utilizare a fondului de risc pentru
datoria publică guvernamentală, modalităţile de recuperare a sumelor plătite de Ministerul
Economiei şi Finanţelor în contul subîmprumutaţilor sau garantaţilor de stat, raportarea datoriei
publice guvernamentale şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. În
continuare, vom prezenta - pe scurt - conţinutul noilor reglementări privind datoria publică.
4. În ceea ce priveşte obiectivele şi strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale,
noua reglementare pretinde Ministerului Economiei şi Finanţelor să ia măsurile necesare (prin
normele pe care le emite, în acord cu cerinţele instituţiilor europene abilitate) pentru minimizarea
costurilor împrumuturilor pe termen lung şi limitarea riscurilor implicate de acestea.
În cazul operaţiunilor de administrare a riscurilor aferente obligaţiilor de natura datoriei
publice guvernamentale Ministerul Economiei şi Finanţelor este îndreptăţit să încheie acorduri
cu instituţiile financiare, în vederea utilizării de instrumente specifice care pot prevedea
compensarea bilaterală a obligaţiilor rezultate între părţile participante, astfel încât să rezulte
periodic o singură obligaţie finală netă a uneia din părţi.
Ministerul de resort trebuie să elaboreze - cu consultarea Băncii Naţionale a României - strategia
pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre
aprobare Guvernului şi spre informare Parlamentului. Această strategie este - potrivit legii revizuibilă anual sau ori de câte ori condiţiile pe piaţă şi/sau necesităţile de finanţare o impun.
1

2
3
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Pentru prezentarea unor repere generale a evoluţiei societăţii româneşti, în plan politico-juridic, în
perioada post-comunistă, în perspectiva integrării europene, a se vedea Constantin PALADE,
TRANSFORMĂRI ALE POLITICII ŞI DREPTULUI ÎN PROCESUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA
UNIUNEA EUROPEANĂ, Edit. Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, 2007, pp.
91-147 şi 177-180.
A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007, publicată în Mon. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007.
A se vedea Capitolul IV, art. 61-66, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Mon. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006.

5. În legătură cu contractarea datoriei publice guvernamentale, reţinem că Guvernul este
autorizat, prin lege, să angajeze în numele şi în contul statului obligaţii de natura datoriei publice
guvernamentale numai prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, în următoarele scopuri: a)
finanţarea deficitului bugetului de stat, finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale
bugetelor asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinaţie, finanţarea
deficitelor temporare ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor de stat din exerciţiul curent;
b) refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale; c) menţinerea în
permanenţă a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, determinat
de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în condiţii stabilite prin norme; d) finanţarea - în condiţiile
legii - a unor programe sau proiecte prioritare pentru economia românească1. Legea interzice ca
autorităţile administraţiei publice centrale să fie beneficiari ai garanţiilor de stat sau al
subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Este remarcabil faptul că Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să contracteze
împrumuturi guvernamentale (pentru scopurile susmenţionate) în condiţiile prevăzute de actele
juridice încheiate cu creditorii, independent de evoluţia disponibilităţilor existente în contul
curent general al Trezoreriei Statului şi de evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat în
decursul acelui an. Excepţie fac finanţările rambursabile contractate de la organismele financiare
internaţionale destinate finanţării deficitului bugetului de stat care trebuie aprobate - potrivit legii
- prin hotărâre de Guvern.
6. Rambursarea datoriei publice guvernamentale - reprezentând obligaţia necondiţionată şi
irevocabilă a statului de a plăti capitalul şi costurile aferente (dobânzi, comisioane etc.)2 ale
finanţărilor rambursabile angajate sau garantate - este supusă unei reglementări stricte şi, totuşi,
elastice. Astfel, în vederea plăţii serviciului datoriei publice guvernamentale se acordă autorizare
bugetară permanentă pentru efectuarea cheltuielilor mai sus arătate, iar sursele efective de plată
pot fi - după caz - următoarele: disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului;
finanţările rambursabile angajate în numele statului pentru refinanţarea datoriei publice
guvernamentale; cheltuielile prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat; sumele încasate de
Ministerul Economiei şi Finanţelor de la subîmprumutaţi, în baza acordurilor încheiate cu aceştia,
cu respectarea condiţiilor acordurilor prin care au fost angajate finanţările rambursabile; sumele
prevăzute în bugetele persoanelor juridice care au contractat finanţări rambursabile cu garanţia
statului; fondul de risc constituit la Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru situaţiile în care
garantaţii/subîmprumutaţii nu îşi onorează obligaţiile prevăzute în acordurile încheiate cu
ministerul de resort; alte surse, în condiţiile legii.
În baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi în schimbul unor
comisioane3, Banca Naţională a României poate acţiona ca agent al statului în rambursarea
1

2

3

În acest din urmă caz, beneficiarii garanţiilor de stat, precum şi subîmprumutaţii se vor stabili - pentru
fiecare caz în parte - prin lege, după obţinerea avizului din partea Comitetului Interministerial de
Finanţări, Garanţii şi Asigurări (organismul care avizează condiţiile financiare privind emiterea de
garanţii de stat, precum şi acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligaţii de natura datoriei
publice guvernamentale, ale cărui componenţă şi competenţe se aprobă prin hotărâre a Guvernului).
Potrivit disp.art. 5 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007, cheltuielile privind
serviciile prestate de agenţiile de rating pentru evaluarea risculkui de ţară, comisioanele, dobânzile,
valoarea discontului şi alte cheltuieli legate de angajarea finanţărilor rambursabile în numele şi în contul
statului se vor plăti din bugetul de stat.
Comisioanele pe care le încasează Banca Naţională a României pentru activitatea prestată în folosul
statului, în condiţiile arătate mai sus, se stabilesc prin convenţie încheiată cu Ministerul Economiei şi
Finanţelor şi se plătesc din bugetul de stat, conform disp.art. 5, alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.64/2007.
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datoriei publice guvernamentale contractate în altă monedă decât cea naţională, precum şi în
organizarea licitaţiilor de titluri de stat pe piaţa internă.
7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garanţiile de stat, precum şi din
subîmprumuturi este obligatorie constituirea unui fond de risc1, care este gestionat de Ministerul
Economiei şi Finanţelor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, pe baza principiilor
siguranţei şi rentabilităţii fondurilor.
Sursele fondului de risc sunt - potrivit legii - următoarele: sumele încasate sub formă de
comisioanele la subîmprumutaţii/garantaţii de stat; sumele încasate de la subîmprumutaţii/
garantaţii de stat, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente
finanţărilor rambursabile garantate sau subîmprumutate de stat, plătite de Ministerul Economiei
şi Finanţelor în numele garantatului sau al subîmprumutatului; dobânzi la disponibilităţile aflate
în contul fondului de risc; majorări de întârziere aplicate pentru neplata la termen de către
subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc sau a ratelor scadente, a
dobânzilor etc.; fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop.
Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligaţiilor aferente garanţiilor de stat
şi subîmprumuturilor în cazul în care aceşti beneficiari ai sumelor de bani nu dispun la scadenţă
de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.
8. Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul
subîmprumutaţilor sau a garantaţilor de stat (ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale
acestora), reprezentând rate de capital plus alte costuri datorate şi neachitate la fondul de risc de
către aceştia se recuperează conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală referitoare la
colectarea creanţelor fiscale2. Cu aceste sume se reîntregeşte disponibilul fondului de risc pentru
datoria publică guvernamentală.
Anual, până cel târziu la data de 30 iulie a anului următor celui de referinţă, Ministerul
Economiei şi Finanţelor elaborează un raport privind situaţia datoriei publice guvernamentale pe
care îl trimite Guvernului spre aprobare şi Parlamentului spre informare.
9. În cazul nerespectării prevederilor noii reglementări privind datoria publică guvernamentală
se vor aplica sancţiuni al căror fel şi cuantum este diferenţiat în funcţie de gravitatea încălcării
normelor juridice (acestea fiind calificate ca infracţiuni sau drept contravenţii). Astfel, de pildă,
folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte sau incomplete pentru primirea
aprobărilor necesare acordării sau garantării unor finanţări rambursabile se pedepseşte cu
închisoarea (de la 3 la 10 ani ori de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi), iar nerespectarea
obligaţiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică se
sancţionează cu amendă (de la 5000 la 15000 lei).
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică guvernamentală
(neprevăzând expres o dată privitoare la momentul de la care ar trebui să fie pusă în aplicare) a
intrat în vigoare la sfârşitul primei luni din semestrul al doilea al anului financiar (28 iulie 2007),
adică la data publicării ei în Monitorul Oficial al României3. Această împrejurare are - cu siguranţă
1

2

3
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Este vorba despre un fond constituit la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi/sau la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale de către autorităţile publice locale, din comisioanele încasate de la
subîmprumutaţi/garantaţi de Guvern, respectiv de la garantaţii de către autorităţile publice locale,
precum şi din alte surse prevăzute de lege.
A se vedea Codul de procedură fiscală aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 (publicată în
Mon. Of. nr.941 din 29 decembrie 2003), Titlul VIII - Colectarea creanţelor fiscale (art.101 şi urm.).
Potrivit dispoziţiile art. 11 alin.2 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, publicată în Mon. Of. nr.139 din 31 martie 2000, modificată şi republicată

- consecinţe negative, determinate de faptul că schimbarea regimului juridic al datoriei publice pe
parcursul executării bugetului influenţează atât programul contractării împrumuturilor
(prestabilit pe baza vechii reglementări a datoriei publice), cât şi - poate - calendarul rambursării
datoriei publice, producând perturbări în aplicarea prevederilor legii bugetare anuale. Este
adevărat, pe de altă parte, că asemenea posibile situaţii îşi pot găsi o rezolvare cu ocazia rectificărilor
bugetare, permise de lege până cel mai târziu în penultima lună a anului financiar în curs1. Cu
toate acestea, remediul menţionat nu poate înlătura toate neajunsurile decurgând din “schimbarea
regulilor în timpul jocului” întrucât obiectivele şi strategia guvernamentală legate - în perspectivă
- de evoluţia datoriei publice vor fi afectate atât de întârzierea cu care se vor produce modificările
în buget, cât şi de surprizele pe care le poate oferi Parlamentul când adoptă legea rectificativă (nu
de puţine ori viziunea Parlamentului asupra evoluţiei bugetare fiind diferită de aceea a
Guvernului).
11. Pentru contractarea şi administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile speciale
ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale2. Potrivit art.61 din actul normativ
susmenţionat, Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot
aproba - hotărând cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung,
pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei
publice locale3.
Autorităţile publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi numai cu avizul comisie de
autorizare a împrumuturilor locale (constituită prin hotărâre a Guvernului).
Limita totalului datoriilor anuale rezultate din împrumuturile contractate şi/sau garantate
este stabilită la un plafon reprezentând cel mult 30% din totalul veniturilor estimate ale
colectivităţilor locale. Sunt exceptate de la această restricţie legală împrumuturile contractate şi/
sau garantate de unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau
cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi
postaderare de la Uniunea Europeană4.
12. Pentru acoperirea riscurilor financiare care se pot ivi ca urmare a garantării de către
unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi

1
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în Mon. Of. nr.777 din 25 august 2004, “Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data
publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera
competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară”.
Într-adevăr, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice,
publicată în Mon. Of. nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările ulterioare, “Legile bugetare anuale pot
fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data
de 30 noiembrie”.
Pentru prezentarea de ansamblu a reglementării speciale privind finanţele publice locale, a se vedea
Mircea Ştefan MINEA, Noul regim juridic al finantelor publice locale in Romania, Revista Româna
de Drept al Afacerilor, nr.6/2006, pp. 18-28.
A se vedea, pentru o prezentare generală a problematicii dezvoltării locale şi regionale, în condiţiiile
creşterii nevoilor bugetare de la nivelul colectivităţilor publice locale, Lencuţa Călin, Descentralizarea
administrativă, soluţie valabilă pentru accelerarea procesului de integrare, în XXX, SUVERANITATE
NAŢIONALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ, Edit. “Polirom”, Iaşi, 2002, pp.407-428.
A se vedea, în sensul celor susmenţionate, prevederile Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind modul
de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor
implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”,
publicată în Mon. Of. nr. 603 din 31 august 2007.
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serviciile publice de subordonare locală este obligatorie constituirea unui fond de risc1, în afara
bugetului local. Acest fond se păstrează în conturi separate, deschise la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului şi se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne şi,
respectiv, pentru garanţii la împrumuturi externe.
13. În cazul în care, pe parcursul execuţiei bugetare, apar goluri temporare de casă ca urmare
a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin
împrumuturi acordate de Ministerul Economiei şi Finanţelor din disponibilităţile contului curent
al Trezoreriei Statului, dar numai după utilizarea fondului de rulment. Valoarea acestui împrumut
(care este oneros, fiind purtător de dobândă) nu poate depăşi 5% din totalul veniturilor estimate
a fi încasate pe durata anului bugetar în care se face împrumutul.
14. În concluzie, apreciem că noile reglementări adoptate în materie nu vor reuşi să asigure
cadrul legal cel mai potrivit înscrierii României pe orbita corespunzătoare navigării (în linişte şi
siguranţă, dar şi în ritmul pe care şi l-au propus celelalte state comunitare) pe traiectoria impusă
de Uniunea Europeană.
Motivele care ne determină să fim mai puţin încrezători, pentru perioada imediat următoare,
sunt, între altele:
- reglementarea (mai cu seamă cea privitoare la datoria publică guvernamentală) este lapidară
şi lacunară, nefiind în măsură să lămurească toate aspectele juridice şi economico-financiare
specifice sau doar conexe domeniului pe care îl vizează, ceea ce va determina aplicarea inegală
(pe alocuri, inexactă, datorită neclarităţii textelor) şi - probabil - întârziată a noilor norme
juridice;
- intrarea în vigoare la mijlocul anului financiar a noii reglementări este inoportună, faptul
respectiv fiind de natură a crea perturbări în executarea bugetului de stat (care a fost construit şi
adoptat pe baza altui set de norme incidente la vremea respectivă în materia datoriei publice).
Datorită unor asemenea neajunsuri, va fi nevoie - curând - de o nouă reglementare mai clară
şi mai explicită care să ofere - şi în materia datoriei publice - un cadru legal corespunzător actualei
etape pe care o traversează ţara noastră ca tânăr membru al Uniunii Europene (statut pe care l-a
dobândit destul de greu şi pe care va trebui să-l onoreze prin adoptarea şi punerea în aplicare a
unor reglementări cât mai precise şi în perfect acord cu normele comunitare). Ca urmare, nu
considerăm încheiat procesul legislativ, care se derulează în România, în domeniul datoriei
publice.

1
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Ca şi în cazul datoriei publice guvernamentale, fondul de risc - pretins pentru acoperirea datoriei publice
locale - se constituie din: sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor
garantate; dobânzile acordate de unităţile Trezoreriei Statului la disponibilităţile fondului, majorări de
întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către
beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor şi
comisioanelor aferente şi, în completare, din bugetul local.

REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE –
O CALE SPRE BUNA GUVERNARE
ORLOV Ioana-Alexandra,
Jurist, Bucureşti, România
Cuvinte cheie/ Key Words/ Mots Clefs: Buna guvernare (Good Governance/ Bonne
gouvernance), Reformă (Reform/ Reforme), Principiul legalităţii (Rule of Law/ Principe de
légalité),Transparenţă (Transparency/ Transparrence), Proporţionalitate (Proportionality /
Proportionalité), Motivare (Motivation/ Motivation)

ABSTRACT
Good governance is one of today’s most cherrished concepts, a complex notion expressing both
the universal and the profoundly national values and objectives of public administration, including
a healthy envirnonment, social security and a quick and effective respose of the administration to
society’s needs. Both mutilated by 50 years of vicious totalitarianism, Romania and Moldova strive
to set the basis of good governance through a profound and necessary reform of their national
administrations. Yet, every trial has been doomed to failure due to continuos political changes
generating a chronical lack of coherence. One most ask himself, though, wether these constant
setbacks do not grow from a greater danger – the absence of a stable set of principles to guide the
process. Though everyday subjects the rule of law, proportionality, transparency and motivation of
the administrative acts remain strangers to our minds and this misunderstanding is a serious
undermine of the reform. Basicly, the distructive claw of totalitarianism has drawn a solid wall
between administration and population, a wall that can only be destroyed through a new sense of
self-respect of the common citizen. Such self-respect would generate a proactive and more demanding
attitude of the population which would force the system into a genuine reformation process.
Administraţia unui stat este un mecanism dinamic care trebuie permanent adaptat exigenţelor
societăţii. „Ca şi orice altă organizaţie socială, administraţia publică se află într-o continuă
dezvoltare, ea se extinde şi se perfecţionează dorind a face faţă unor cerinţe ale societăţii, de a
oferi condiţii de viaţă mai bune membrilor săi. Ea evoluează nu numai amplificându-şi şi
diversificându-şi activitatea prin introducerea inovaţiilor utile, dar şi modificând, transformând
radical şi profund sistemul său organizatoric şi funcţional.”1 Unul dintre conceptele fundamentale
ale veacului nostru este cel de bună guvernare, idee complexă care subsumează un număr mare
de deziderate ale societăţii în genere şi ale administraţiei publice ca principal motor al puterii
executive, în special. Aceste deziderate includ construcţia unui mediu social care să permită
deplina realizare a individului pe plan social şi uman, care să asigure protecţia socială deplină a
cetăţenilor şi în mod special a unor categorii care reclamă o grijă aparte, precum copii, vârstnici,
femei, tinere familii, precum şi crearea instituţiilor şi formarea personalului administraţiei
capabile să răspundă prompt şi eficient semnalelor şi nevoilor societăţii.
După cum reiese din acestea, însuşi conceptul de bună guvernare a rezultat din cristalizarea
experienţei istorice a lumii şi îmbină o întreagă gamă de tradiţii în administraţie, căpătând –pe
1

Aurel Sîmboteanu – „Reforma administraţiei publice în Republica Moldova”, Editura MUSEUM,
Chişinău, 2001, pag. 8
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lângă aspectele de sinteză –şi accente puternic individuale de natură să armonizeze fondul comun
şi specificul naţional. Azi buna guvernare este deci o idee intens vehiculată, dar supusă unor
variabile care ţin –înainte de toate –de nivelul de dezvoltare şi de ţinta fiecărei naţiuni. Atât
România, cât şi Republica Moldova se găsesc într-un punct în care redefinirea valorilor,
obiectivelor şi mijloacelor administraţiei publice îmbracă haina reformei administraţiei sub
presiunea evenimentelor istorice şi a exigenţelor unei societăţi moderne, cu aspiraţii (încă aspiraţii
pe fond, şi în cazul României!) europene. Reforma administraţiei este deci, în ceea ce ne priveşte,
un instrument de înfăptuire a bunei guvernări.
Trebuie să remarcăm, cu toate acestea, că în ciuda tuturor declaraţiilor de bune intenţii care
au marcat istoria recentă a ambelor ţări, este de neconceput o reformă autentică a vreunei instituţii
(şi, deci, cu atât mai puţin a unui sistem ori mecanism complex de felul administraţiei publice) în
absenţa unui set de idei diriguitoare stabile, nesupuse fluctuaţiilor clasei politice, şi care să
înglobeze de o manieră sintetică deopotrivă pietrele de temelie ale unei administraţii sănătoase,
azi aproape universal acceptate, şi experienţa profund personală şi unică ce ţine –ideal vorbind
–de sufletul fiecărui popor. Trebuie să remarcăm cu mâhnire că tocmai aceste principii
fundamentale ale unei administraţii eficiente, receptive şi moderne, premisă indispensabilă a
unei bune guvernări, sunt şi au fost pentru ani de zile ilustra absenţă, dacă ne este permisă
expresia, în încercările de reformare a administraţiei publice în cele două ţări surori. Acest scurt
studiu are la bază mirarea (în sens aproape socratic) asupra izvorului acestei absenţe şi încercarea
modestă de a găsi o temelie în gândirea cea mai comună specifică ţărilor noastre unor principii
pe care le-am cunoscut şi le-am uitat şi care stau azi fundament unui spaţiu administrativ
european şi –de ce nu? –universal. Aceste principii sunt, simplu: legalitatea, proporţionalitatea,
transparenţa şi motivarea actului administrativ.
Simţim aici nevoia unei explicaţii. Fără îndoială vor exista mulţi care ne vor obiecta că tocmai
aceste patru principii au constituit –de-a lungul anilor –firul roşu, linia de continuitate pentru
ceea ce am numit eterogene încercări de reformare a administraţiei publice. Cum putem dar
învedera absenţa unor elemente atât de discutate şi la mare preţ în orice dispută politică, pentru
a nu o numi electorală? Interlocutorul indignat ne va ierta insistenţa, însă ni se pare că esenţa
eşecului –pentru a fi cinstiţi cu noi –rămâne tocmai împrejurarea că aceste concepte pe care
batem de 17 ani monedă ne sunt în profunzime străine şi, dacă le iubim numele, semnificaţia
profundă şi implicaţiile lor ne sunt necunoscute sau –în cazuri mai nefericite –chiar neplăcute.
Cele patru principii enunţate sunt, fără greş, justa fundaţie a reformei administraţiei, dar pentru
ca această fundaţie să-şi primească edificiul fără a se nărui ca în legenda meşterului Manole este
absolut necesar ca noi să ne însuşim substanţa lor, iar nu doar cuvintele cosmetizate potrivit
ambiţiilor şi comodităţii noastre.
Considerăm, apoi, că discrepanţa dintre substanţa principiilor şi aspectul lor original (ca
atâtea triste „originalităţi” care au marcat istoria recentă a României) din ţările noastre îşi are
rădăcina tocmai în experienţa mutilantă a totalitarismului, experienţă care a însemnat, printre
altele, o deplină răsturnare a valorilor şi înlocuirea –până la ultimele consecinţe –a interesului
public cu interesul partidului. România interbelică era, este un fapt de notorietate, o societate
aşezată, cu o administraţie publică eficientă, deplin profesionistă şi aşezată în slujba cetăţenilor.
Chiar schimbările politice respectau elementele de stabilitate menite să menţină un minim de
calitate în actul administrativ. Pentru că realitatea este că administraţia publică începea să devină
de pe atunci –şi ar trebui să constituie cu atât mai mult azi –purtătoarea unui mesaj social de mult
mai largă semnificaţie şi cu un mai lung ecou decât însăşi puterea executivă care tradiţional o
înglobează. Şi aceasta întrucât administraţia publică trebuie să fie mult mai fidelă intereselor
societăţii –şi deci are aptitudinea de a aduce un aport de consecvenţă, de continuitate –faţă de
puterea executivă în imaginea ei nudă, purtătoare şi tributară unui mesaj ori unui program politic.
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Astfel, putem spune că tendinţa firească este ca administraţia să se autonomizeze –în anumite
privinţe –faţă de executiv, pierzând o bună parte din încărcătura ei politică veche de veacuri şi
ataşându-se conceptului, la rândul său schimbat în profunzime, de interes public. In extremis,
administraţia publică se erijează azi în statele cele mai moderne într-un corectiv al guvernării
reprezentative deseori prea politicianistă, excesiv centrifugă şi câteodată expresie mai curând a
minorităţilor şi chiar a orgoliilor personale. În această lumină, administraţia devine acel
stabilizator care împiedică temuta metamorfoză a democraţiei în oligarhie.
Totalitarismul crunt care a încătuşat timp de 50 de ani deopotrivă România şi Moldova a
plasat administraţia publică tocmai la antipodul acestor valori, subjugând-o fără drept de apel
interesului partidului (deci al unei oligarhii în întreaga ei splendoare) şi politizând în întregime
nu doar administraţie, dar toate sectoarele vieţii publice şi, atât cât a izbutit, chiar ale vieţii private.
Legalitatea –prezentă declarativă –era redusă la bunul plac al partidului, proporţionalitatea era
înlocuită de exigenţele luptei de clasă, transparenţa nu servea în nici un fel efortului de îndobitocire
a populaţiei, iar motivaţie oricărei decizie erau raţiunile de partid. În acest sistem deplin închis,
zis autosuficient şi victorios, chiar personalul administraţiei era mai bun în măsura în care era
stăpânit de automatism şi de o senzaţie iluzorie de absolută putere … pentru că până şi atitudinea
de superioritate, arbitrariul şi starea de incertitudine a cetăţeanului erau mijloace bine studiate şi
demult hotarâte de control a populaţiei, de înfrângere a rezistenţei la sistem şi de descurajare a
oricărei disidenţe născute din duşmanul ultim al sistemului comunist: gândirea.
Lupta de clasă avea ca premisă a victoriei proletare extirparea în egală măsură a gânditorului
(fie el intelectual ori proverbialul Moş Ion Roată) şi a produselor gândirii lui –fie ele scriere
academică, gândire politică, literatură neconformă profilului odiosului „om nou” sau chiar umor
satiric de genul glumelor lui Tănase sau satirelor lui Moscopol. Această întunecată cruciadă nu
s-a mulţumit cu încarcerarea ori chiar asasinarea unei întregi generaţii (dacă e să amintim numai
grupul Noica) ci a continuat cu mutilarea minţilor tinere, rescrierea istoriei şi eradicarea oricărui
individ care ar putea ieşi din schema ideologică. Cincizeci de ani de îndoctrinare şi supunere
necondiţionată, fără drept de apel, au şters până şi amintirea unei societăţi echitabile şi speranţa
unei administraţii aflate cu adevărat în slujba societăţii, aşa cum este ea realmente.
Vrem ori nu să recunoaştem, azi încă acceptăm ca o fatalitate deciziile administraţiei, decizii
dictate de politicieni care nu rareori îşi uită mandatul şi apără interese care nu ne aparţin.
Legalitatea este viciată neîndoios de o fragilitate, de o instabilitate a cadrului juridic care mimează
instabilitatea politică şi care creează o stare de neîntreruptă confuzie nu doar între cetăţeni ca
ultimi destinatari ai normelor, dar chiar între autorităţile care au misiunea nemijlocită de a le
aplica. Apoi, aceste autorităţi, sub noianul de edicte şi regulamente, par a-şi închega o practică
proprie şi eterogenă la nivel naţional, practică ce exclude cu totul însăşi ideea de legalitate.
Proporţionalitatea este, la rândul ei, o simplă iluzie sub presiunea politicii şi a cadrului legal
volatil. O reacţie a administraţiei pe măsura rezultatului dorit ori a situaţiei la care se reacţionează
este realmente imposibilă în condiţiile în care nu există nici un criteriu constant de dimensionare
a răspunsului şi nici o continuitate a personalului în administraţie, care să aducă şansa unei
coerenţe a individului, în absenţa unei unităţi a sistemului.
Transparenţa în administraţie excede mimatei transparenţe a procesului decizional care
transformă orice dispută politicianistă într-un circ mediatic ieftin menit să arunce praf în ochii
populaţiei bună –în ochii multora –numai de turmă electorală. O reală transparenţă presupune
cu necesitate elaborarea unui set de criterii constante, accesibile tuturor celor administraţi ca şi
organelor decizionale. Adevărata transparenţă presupune organizarea sistematică a unor dezbateri
publice care să oblige moral fără greş autorităţile în conduita lor. Iar la rândul lor, atare dezbateri
sunt imposibile câtă vreme cetăţeanul destinatar al actului de administraţie lato sensu păstrează
acel adânc înrădăcinat sentiment de zădărnicie a luptei cu sistemul ori credinţa în mulţi neclintită
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că votul însuşi nu mai este o sancţiune suficientă pentru politicianul care nu îşi îndeplineşte
mandatul…pentru că noi votăm pe cine vrem, dar iese cine trebuie. Şansa forţării unei reale
transparenţe a administraţiei publice o reprezinte –în cele din urmă –schimbarea mentalităţii
populaţiei prin sădirea unei vehemente intoleranţe faţă de compromis, faţă de deja proverbialul şi
foarte românescul „ merge şi aşa”. Căci fără îndoială dacă a mers aşa jumătate de secol şi ne găsim
azi mutilaţi în valorile, istoria şi identitatea noastră –mai departe tot „aşa” nu poate să meargă.
Nu în ultimul rând, principiul –cu tradiţie deja seculară în unele state –al motivării actelor
administrative este un instrument fundamental al eliminării arbitrariului din administraţiei, iar
–mai apoi –un mijloc de autocenzurare şi control al administraţiei. Iarăşi aici, din păcate,
principiul a fost îmbrăţişat numai formal şi motivarea multor instituţii (inclusiv la plângerile
cetăţenilor) îmbracă forma puerilului „pentru că aşa vreau eu”. Îndreptarea acestei situaţii se
poate face numai prin înţelegerea împrejurării că statul însuşi este rezultatul acordului dintre
indivizi, a contractului social, şi că odată ce statul, prin administraţie, nesocoteşte interesul
cetăţeanului, el devine o structură opresivă şi de prisos. Mai mult, păşind pe teritoriul atât de
alunecos al naturii umane, chiar atitudinea de ostilă superioritate a unor exponenţi ai administraţiei
nu este decât o reacţie autodistructivă şi nefundamentată care rezultă dintr-un prost înţeles
sentiment de apartenenţă la o structură puternică, aparent supraordonată omului „de rând”.
Faţă de toate cele mai sus expuse ne punem în continuare întrebarea care ar fi panaceul acestei
neînţelegeri profunde a bazei reformei administraţiei publice, neînţelegere care zădărniceşte, în
cele din urmă, orice şansă de înfăptuirea cu succes a reformei administraţiei, şi –pe cale de
consecinţă, a bunei guvernări, atât de râvnită şi de dezbătută.
Opinia noastră este că soluţia ar fi de fapt construirea unui autentic respect pentru sine al
cetăţeanului, respect din care să se nască o adevărată exigenţă şi un real interes pentru actul şi
fenomenul administrativ căruia în fond noi trebuie să îi fim deopotrivă diriguitorii şi beneficiarii.
Acest interes şi această participaţie nu înseamnă nicidecum întoarcerea malignei domnii a
poporului, şi nici dezvoltarea unei ridicole atitudini de procesoman, ci –dimpotrivă –respectul
pentru individ, pentru diferenţă şi interesul temperat şi proporţionat pentru treburile publice,
dublate de curajul de a-ţi apăra interesele şi –în mod egal –de a-ţi asuma deciziile şi legislaţia, care
să capete rolul unui autentic şi unanim acceptat regulament al jocului. Această conştiinţă se naşte
în fiecare dintre noi, pentru că numai datorită ei putem spera ca odată formele să întâlnească
fondul.
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PRINCIPIILE REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
BABIN Oleg, doctorand,
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

ABSTRACT
The principles of the reform of public administration, as guidelines in pursuing administrative
reform, can be either principles seen as targets of the reform or as principles imposing the manner of
the reform.
Such principles, including those of rule of law, proportionality, transparency and motivation of
the administrative act, are essential values of all EU countries and represent a solid proof of the common background that stands as the foundation of the Union, both ideologically and juridically. This
aside, these are also primary targets and requirements for all candidate and member states, as they
relate to the issues of administrative efficiency and the famous „Europe of all citizens” equally. In the
end, the consensus surrounding such values expresses the beauty of the juridical synthesis of the
Communities, which makes possible to surpass discrepancies, while still holding on to specific traditions and national identity.
The true embracement of these values is a step towards a better life for all citizens, as so called
administration consumers.
Principiile reformei administraţiei publice, ca idei călăuzitoare în înfăptuirea reformei, pot fi
privite sub două aspecte:
A) Ca principii către care se tinde prin reforma administraţiei şi
B) Ca principii care ghidează modalitatea de înfăptuire a reformei.
Le vom analiza succint în cele ce urmează.

A). Principii către care tinde reforma administraţiei publice
Aceste principii reprezintă, în esenţă, valori comune statelor membre ale Uniunii Europene şi
au fost în general fixate de doctrină ca fiind în număr de patru1:
a) Principiul legalităţii
b) Principiul proporţionalităţii
c) Principiul transparenţei
d) Principiul motivării
Principii sus-menţionate vizează atât organizarea şi managementul administraţiei publice, cât
şi relaţia dintre administraţie şi cetăţeni şi constituie liantul originar al spaţiului administrativ euro
pean. Ele reprezintă totodată cerinţe minimale de eficienţă şi control al administraţiei, cerinţe care
fac posibilă – în subsidiar – realizarea politicilor Uniunii. De fapt, frumuseţea sintezei juridice co
munitare se regăseşte, înainte de toate, la nivelul armonizării sistemelor de administraţie publică
ale ţărilor membre, marcate de specificităţi care exprimă pe deplin diversitatea tradiţiilor juridice
şi politice ale Europei. Principiile comune aplicabile administraţiei publice în ţările Uniunii consti
tuie, în sensul lor cel mai profund, nucleul dur şi fundamentul axiologic al construcţiei comunitare.
1

Vezi Dana Apostol Tofan – „Instituţiii administrative europene”, Editura CH BECK, Seria MASTER,
Bucureşti, 2006
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Acel ceva care dăinuie în ciuda disensiunilor de ordin politic, în ciuda reticenţei unor personalităţi
singulare ca Margret Tatcher sau Charles De Gaulle. Aceste principii reprezintă tezaurul comun şi
moştenirea continentului european, acum în profundă transformare. Marea lor valoare rezidă toc
mai în aceea că prin definirea lor s-a reuşit depăşirea discrepanţelor unindu-se experienţe admi
nistrative diverse într-o sinteză care conciliază diferenţele şi le aduce la un nivel superior. Vom
analiza în cele ce urmează cele 4 principii esenţiale ale unei administraţii moderne, funcţionale.
a) Principiul proporţionalităţii
Potrivit principiului proporţionalităţii aplicat la domeniul administraţiei publice, acţiunea
administrativă trebuie fie dimensionată în conformitate cu obiectivul urmărit şi trebuie să ofere
cetăţenilor toate posibilităţile de a-şi realiza interesul legitim ori dreptul ocrotit prin lege. Aşa
cum se subliniază în doctrină, „proporţionalitatea se află în strictă legătură cu rezonabilul şi, de
asemenea, mai înseamnă că este ilegal să aplici legea numai atunci când prin aceasta apare un
avantaj, neintenţionat omis de lege.1”
Ca atare, aprecierea caracterului proporţional al actelor administrative excede sferei analizei
raportului dintre mijloacele folosite şi scopul urmărit, şi presupune o aplecare asupra situaţiei de
fapt în ansamblul ei. Acest principiu este temperat de un altul, mai vechi, care a constituit
stindardul administraţiei publice timp de secole: libertatea de apreciere a actului administrativ.
Mai mult, faţă de evoluţia recentă a ştiinţei şi doctrinei administrative, s-a pus problema în ce
măsură respectarea principiului proporţionalităţii poate justifica instituirea unui control
judecătoresc al actelor administrative sau se conservă principiul aprecierii suverane a administraţiei
asupra actului administrativ, ca principală modalitate de îndeplinire a prerogativelor sale. Această
problemă a generat evoluţii juridice diferite la nivelul diverselor state, însă este azi neîndoios că,
indiferent că figurează sau nu expressis verbis, în doctrină şi legislaţie, principiul proporţionalităţii
ghidează fără greş administraţia statelor membre ale Uniunii.
Mai mult, confirmând importanţa sa de prim-rang, Tratatul instituind o Constituţie pentru
Europa afirmă principiul proporţionalităţii prin aceea că orice îngrădire adusă exerciţiului
drepturilor şi libertăţilor recunoscute trebuie să fie prevăzută de lege şi să nu echivaleze cu o
abolire a drepturilor vizate. Ca atare, limitările nu pot avea decât caracter temporar şi sunt
acceptabile numai în măsura în care respectă spiritul şi esenţa libertăţilor în cauză, fiind necesare
pentru protejarea şi conservarea acestora.
b) Principiul legalităţii
Acest principiu constituie, fără îndoială, piatra unghiulară a construcţiei unui stat de drept, ca
„instrument în folosul oamenilor care îl alcătuiesc… motiv pentru care existenţa acestuia
presupune un sistem legislativ călăuzit de preocuparea constantă de a ocroti personalitatea umană
în integralitatea ei şi de a-i crea condiţii optime de dezvoltare2”.
Deşi capătă şi el fizionomii din cele mai diverse, de la principiul clasic francez al legalităţii la
conceptul englez de rule of law, legalitatea are în vedere subordonarea tuturor actelor administraţiei
faţă de cadrul legal în vigoare, privit lato sensu, deci incluzând principii generale de drept, cutumă,
etc. Ca atare, puterile exercitate de funcţionari trebuie să aibă o bază legitimă, adică să se
întemeieze pe autoritatea conferită de lege şi să fie exercitate în limitele acesteia. Mai mult,
activitatea administraţiei publice trebuie să urmărească punerea în aplicare a legii.
Dacă la origine era privit – alături de principiul separaţiei puterilor în stat – în principal ca o
garanţie împotriva abuzului de putere al executivului, azi supunerea administraţiei regulilor
1
2
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dreptului este azi una din condiţiile esenţiale ale unui sistem funcţional şi presupune două
componente: obligaţia administraţiei de a se conforma legii şi obligaţia acesteia de a prelua
iniţiativa în punerea în executare a legii.
Principiul legalităţii stă la baza unui număr de principii derivate, precum principiul
preeminenţei legii, care exprimă faptul că administraţia nu poate lua nici o măsură care să intre
în contradicţie cu legea sau să încalce domeniul rezervat legii. În ceea ce priveşte reflectarea
principiului legalităţii în Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, observăm că realizarea
acestui principiu este asigurată şi prin recunoaşterea unui drept al cetăţenilor europeni la o bună
administrare, astfel încât fiecare cetăţean are dreptul la un tratament echitabil şi nediscriminatoriu
din partea organelor administrative ale Uniunii, dar şi ale statelor membre.
În ceea ce priveşte consacrarea constituţională a acestui principiu, Constituţia României
revizuită (2003) proclamă în articolul 1 alin. (3) şi alin. (5):
„(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi
libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic
reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor
Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”
De asemenea, în articolul 117 alin. 1, legea fundamentală consacră principiul legalităţii
constituirii şi funcţionării ministerelor, după cum urmează:
„ (1) Ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează conform legii.”
Considerăm firească extinderea acestui principiu constituţional asupra tuturor organismelor
administrative, ca principiu general al administraţiei publice.
c) Principiul motivării
Un al treilea principiu omniprezent în sistemele moderne de administraţiei este principiul
motivării actelor administrative. Obligaţia organelor administraţiei de a-şi motiva actele se află în
directă legătură cu cele două principii expuse anterior şi asigură deopotrivă protecţia cetăţeanului
împotriva eventualelor abuzuri ale administraţiei şi realizarea transparenţei, care reprezintă al
patrulea deziderat major al administraţiei.
Obligaţia administraţiei de a-şi motiva actele se referă la arătarea efectivă în cuprinsul actului
în cauză a motivelor de fapt şi de drept care fundamentează decizia respectivă. Raţiunea acestei
obligativităţi stă tocmai în eliminarea arbitrariului din administraţiei şi instituirea unui sistem
inteligibil şi controlabil care să permită realizarea şi protecţia plenară a drepturilor şi intereselor
legitime ale cetăţenilor. De asemenea, motivarea actelor administrative face posibil controlul
jurisdicţional al actelor administrative, conferind primul material de lucru judecătorului. În unele
ţări chiar – şi este şi cazul României – legea instituie o procedură prealabilă prin care se încearcă
concilierea cetăţeanului lezat prin actul administrativ şi a organismului emitent prin intermediul
analizei motivării actului. La nivelul Uniunii Europene, Curtea de la Luxemburg a impus în toate
cazurile obligaţia de motivare a actelor administrative individuale de către statele membre.
Şi în cazul sistemului juridic românesc, obligaţia de motivare constituie o condiţie de validitate
a actului administrativ, nerespectarea sa fiind sancţionată prin nulitatea actului nemotivat. În
cazul Republicii Moldova, prin contrast, observăm că nu există o obligaţie de motivare a actelor
administrative, ceea ce creează un risc al arbitrariului, situaţie care ar trebui remediată în cel mai
scurt timp.
d) Principiul transparenţei
Acest al patrulea principiu, deşi aparent de o importanţă secundară faţă de cele trei expuse
anterior, este unul din elementele de bază ale construcţiei unei administraţii în acelaşi timp
eficientă şi apropiată de cetăţean. El se află în strânsă legătură cu principiile legalităţii,
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proporţionalităţii şi motivării fiind un mijloc de realizare al celor dintâi şi, totodată, fiind realizat
prin ultimul.
Din punct de vedere istoric, principiul transparenţei înlocuieşte treptat principiul secretului
administrativ prin impunerea unor noi exigenţe faţă de administraţia publică: motivarea actelor
administrative şi dreptul la informare al cetăţenilor cu privire la problemele administrative.
Aceste două aspecte exprimă două dintre preocupările majore ale societăţii de azi, şi anume
asigurarea transparenţei gestiunii publice şi asigurarea unei reale participări a cetăţenilor la
înfăptuirea misiunii administraţiei1. Pe de altă parte, asigurarea transparenţei actului administrativ
este un mijloc eficient de control şi de înlăturare a eventualelor abuzuri (generate de proasta
administrare sau de corupţie) prin forţa unei cenzuri de fato exercitată de societatea civilă. În
anumite state, chiar, transparenţa administraţiei a fost ridicată la rang de principiu constituţional,
iar Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa o reglementează în mod expres în articolul
1-50, statuând că instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile Uniunii trebuie să îşi conducă
activitatea în cel mai deschis mod posibil. De asemenea, este recunoscut un drept de acces al
cetăţenilor la documentele acestor organe. Nu în ultimul rând, organismele Uniunii sunt obligate
să susţină un dialog deschis şi permanent cu societatea civilă prin intermediul asociaţilor
reprezentative şi prin orice alte mijloace.
În ceea ce priveşte situaţia din România şi Republica Moldova, remarcăm cum ambele state
încearcă să răspundă exigenţelor europene în materie de transparenţă a administraţiei. Astfel,
România a adoptat la 21 ianuarie 2003 Legea nr. 52 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003. Acest act
normativ, calificat de doctrină drept inedit în spaţiul juridic românesc, tinde spre fixarea unor
reguli procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii
publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi
asociaţiile legal constituite ale acestora, potrivit articolului 1 din lege. Finalitatea declarată a
actului este de a realiza un grad sporit de responsabilizare a funcţionarilor publici, stimularea
participării cetăţenilor la treburile publice şi –pe cale de consecinţă –atingerea unui grad sporit
de transparenţă la nivelul întregului sistem. În acest scop legea instituie o serie de principii
directoare, precum informarea prealabilă a cetăţenilor cu privire la problemele de interes public
ce vor face agenda autorităţilor, consultarea cetăţenilor în asemenea probleme în condiţiile
stabilite de lege şi participarea activă a cetăţenilor la procesul decizional în condiţiile unui sistem
care asigură publicitatea acestuia2 şi în limitele legii. În acest sens, legea defineşte chiar, în articolul
3 lit. e), obligaţia de transparenţă a administraţiei ca fiind “obligaţia autorităţilor administraţiei
publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite
accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice”3. Considerăm, din
păcate, că în ciuda declaraţiilor de principiu pe care actul normativ le conţine, legea în cauză
1
2
3
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conţine prea puţine prevederi cu o finalitate efectivă şi sancţiunile existente sunt aproape iluzorii
şi par a ocroti mai curând autoritatea administraţiei decât interesul societăţii civile de a participa
de jure şi de facto la procesul de legiferare şi la procesul decizional.
În ceea ce priveşte Republica Moldova, există şi aici un proiect de act normativ privind
transparenţa în procesul decizional. Construit, de asemenea pe intenţii dintre cele mai onorabile,
acesta rămâne însă tributar dorinţei administraţiei de a-şi păstra cât mai multe din vechile
privilegii şi de a limita o imixtiune încă greu de tolerat din partea societăţii civile. Este suficient
să arătăm că dezbaterea publică este definită în proiect ca fiind o „întrunire cu participarea
cetăţenilor, reprezentanţilor societăţii civile, în cadrul căreia se discută proiecte de decizii,
organizată în scopul aflării opiniei publice în diverse probleme şi domenii, primirii unor
recomandări referitoare la proiectele respective, puse în discuţie.” Or, însăşi ideea de dezbatere
publică presupune o participare cât mai largă a societăţii civile pentru a se ajunge la un consens
din care să rezulte cu cât mai mare claritate care este interesul public ce trebuie valorificat prin
decizia administrativă sau, după caz, prin actul de legiferare. Ca atare, dezbaterea publică se
realizează în mod egal prin mas-media, manifestarea liberă a grupurilor de interese sau a
indivizilor izolaţi interesaţi şi, desigur, prin acele întruniri vizate de proiectul moldovenesc,
întruniri care pun faţă în faţă părţile interesate.
Încheiem prin concluzia că transparenţa este un deziderat şi o mare provocare în reforma
administraţiei şi –ca atare –întărirea sa pe calea legiferării este o posibilitate, dar o asemenea
acţiune nu poate fi suficientă în sine. Mai curând am afirma că realizarea unei transparenţe
efective a procesului administrativ este condiţionată de o reaşezare a valorilor din sânul
administraţiei şi (nu în ultimul rând) al societăţii, fără îndoială „reforma” cea mai dificilă.

B) Principii care ghidează modalitatea de înfăptuire a reformei
Strategia de reformă a administraţie adoptată de Guvernul României în anul 2001 identifică
ca principii ale înfăptuirii reformei următoarele:
 Separarea funcţiilor politice de cele administrative;
 Crearea şi consolidarea unui corp de funcţionari publici de carieră, profesionist şi neutru politic;
 Definirea clară a rolului, responsabilităţilor şi relaţiilor între instituţii;
 Legitimitate şi administraţie corecta. Administraţia bazata pe lege trebuie să asigure
proceduri adecvate şi corecte, respectarea valorilor sociale, drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
 Adoptarea deciziilor de autorităţile cele mai apropiate de cetăţeni sau de
 problema la care se refera;
 Autonomia decizională;
 Transparenţa actului de guvernare şi a celorlalte acte administrative, ceea ce va permite
participanţilor să urmărească procesele administrative şi să obţină informaţii referitoare la
drepturile lor în relaţiile cu sectorul public.
 Simplificarea procedurilor administrative;
 Respect faţă de cetăţean;
 Delegarea unor competenţe şi deconcentrarea unor servicii;
 Orientarea interesului pentru rezultate bazate pe eficienţă, eficacitate şi calitatea serviciilor.
Eficienţa şi eficacitatea se îmbunătăţesc atunci când creşte implicarea funcţionarilor
publici, când responsabilităţile sunt transferate la nivelurile inferioare ale administraţiei,
odată cu stabilirea sistemului de responsabilităţi, pe fiecare nivel;
 Protejarea drepturilor indivizilor. Funcţionarii trebuie să se comporte politicos şi să
acţioneze eficient în relaţiile cu cetăţenii
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La rândul său, Guvernul Republicii Moldova identifică drept principii esenţiale ale reformei
următoarele:
 abordarea unică a elementelor reformei funcţionale, structurale şi organizatorice a admi
nistraţiei publice;
 armonizarea standardelor administrării publice cu cele ale UE;
 definirea clară a rolului şi funcţiilor de bază ale autorităţilor administraţiei publice, redu
cerea numărului acestora şi a atribuţiilor ce ţin de reglementarea activităţilor antre
prenoriale;
 excluderea paralelismului şi a dublării funcţiilor în activitatea autorităţilor administraţiei
publice, în scopul utilizării mai eficiente a resurselor financiare şi prestării unor servicii
publice de calitate;
 utilizarea raţională a resurselor financiare şi îmbunătăţirea managementului acestora, prin
orientare spre domeniile prioritare;
 delegarea rezonabilă autorităţilor administraţiei publice locale şi sectorului privat a
împuternicirilor şi obligaţiilor legate de activitatea de asigurare cu bunuri şi servicii;
 raţionalizarea sistemelor de rapoarte şi management pentru evitarea dispersării
responsabilităţilor manageriale;
 angajarea cadrelor în organele puterii executive pe bază de concurs;
 stabilirea unui sistem de salarizare capabil să asigure consolidarea potenţialului şi ridicarea
profesionalismului personalului, prin stabilirea unui prag anticorupţional al salarizării
funcţionarilor;
 separarea funcţiilor de elaborare şi promovare a politicii de funcţiile de control şi prestare
a serviciilor, acordării unei atenţii mai mari activităţii de bază şi neadmiterii conflictului de
interese;
 delimitarea funcţiilor politice de cele administrative în AAPC.
Respectând priorităţile trasate putem grupa principiile reformei administraţiei publice în 4
mari categorii:
1. principii ale reformei funcţiei publice, vizând în esenţă componenta umană a
administraţiei
2. principii ale reformei administraţiei publice centrale, cu accent asupra procesului
decizional
3. principii ale reformei administraţiei publice locale, menite să asigure o mai mare eficienţă
a autorităţilor locale, în principiu mai apropiate de cetăţean
4. principii ale reformei justiţiei administrative, ca principală modalitate de control a actelor
administraţiei publice.
Toate aceste principii merită a fi cercetate şi implementate, deoarece ele constituie etape ale
reformei administraţiei, etape care se desfăşoară nu secvenţial, ci concomitent, şi tind spre
schimbarea în profunzime a mecanismelor şi a organizării administraţiei.
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ASIGURAREA LEGALITĂŢII ÎN ADMINISTRAŢIE ŞI CONDIŢIILE
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ASSURANCE OF LEGALITY IN ADMINISTRATION AND EFFICIENT
CONTROL – AN IMPERATIVE REQUIREMENT TO MODERNIZATION
OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
SUMARY
In this article we shall try to present, in a form existing at present in the Republic of Moldova, the
assurance tendencies of the legality of public administration activity and the instruments through
which the actions of system’s competent authorities and subdivisions (interior structures) of these
authorities are self-regulating.
Realizing the first steps towards a jural state, Republic of Moldova, by its standard acts trends to
observe the basic principle o a democratic state – the legality. The law presupposes the strict observation of law norms regulations both by those who adopt these norms as well as by those who are putting them into execution, and by all society members. Not being a material product, the legality does
not exist from itself; its presence needs an effort and concrete measures exercised by the state with the
purpose of assuring these fact states.1
Professor L. Duguit was making difference between the principle of legality from the formal point
of view and the principle of legality from the material point of view.2 From the material point of view,
the principle of legality consists of the rule that all state regulations be given in a general and impersonal way whereas all state individual acts be made on the basis and according to regulations taken
previously generally and impersonally. From the formal point of view, i.e. from the point of view of
acts issuing authority, this principle consists of the fact that any regulation in a general way must be
issued by a certain authority, another authority that is operating individually. In the organization of
modern states, the authority establishing general and impersonal rules is the parliament, and the
authorities operating individually are the administrative authorities.
Consequently, only in case of a strict separation of powers in state this rule may manifest itself.
However, this principle, during the development and the modernization of public administration, has
known some exceptions. Thus, some states, by their constitution or different laws, have attributed to
administration a field where it can dispose generally and impersonally, but, a strictly determined field
and any regulation taken by the administration generally and impersonally excepting its competence,
prof. E.D. Tarangul considers that “it constitutes a violation of formal legality principle”.3
1
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În acest articol vom încerca să prezentăm, în forma care există la moment în Republica
Moldova, tendinţele de asigurare a legalităţii activităţii administraţiei publice şi pârghiile prin
care se autoreglează acţiunile autorităţilor competente ale sistemului cât şi subdiviziunile
(structurile interioare) ale acestor autorităţi.
Realizând primii paşi spre un stat de drept, Republica Moldova, prin actele sale normative
tinde să respecte principiul de bază a unui stat democrat – legalitatea. Prin lege se subînţelege
respectarea cu stricteţe a prevederilor normelor de drept atât de către cei care adoptă aceste
norme, precum şi de cei ce le pun în executare, cît şi de toţi membrii societăţii. Ne fiind un produs
material, legalitatea nu există de la sine, prezenţa ei necesită un efort şi măsuri concrete exercitate
de către stat în scopul asigurării aceste stări de fapt.1
Prof. L.Duguit făcea deosebire între principiul legalităţii din punct de vedere formal şi prin
cipiul legalităţii din punct de vedere material.2 Din punct de vedere material, principiul legalităţii
constă din regula ca toate dispoziţiile statului să fie date pe cale generală şi impersonală, iar toate
actele individuale ale statului să fie făcute în baza şi în conformitate cu dispoziţiile luate anterior
pe cale generală şi impersonală. Din punct de vedere formal, adică din punctul de vedere al orga
nului de la care emană actul, acest principiu constă în faptul că orice dispoziţie pe cale generală
trebuie să emane de la un organ anumit, altul decât acela care acţionează pe cale individuală. În
organizarea statelor moderne, organul care stabileşte reguli generale şi impersonale este
parlamentul, iar organele care acţionează pe cale individuală sunt autorităţile administrative.
Astfel, doar în cazul unei stricte separări a puterilor în stat această regulă se pate manifesta. Însă,
acest principiu, pe parcursul dezvoltării şi modernizării administraţiei publice, a cunoscut şi unele
excepţii. Astfel, unele state, prin constituţie sau prin diferite legi, au atribuit administraţiei un
domeniu în care ea poate să dispună pe cale generală şi impersonală, dar, un domeniu strict deter
minat şi orice dispoziţie luată de administraţie pe cale generală şi impersonală în afară de competenţa
ei, prof. E.D.Tarangul consideră că „constituie o violare a principiului legalităţii formale”3.
Administraţia publică constituie mecanismul de realizare a valorilor politice pentru satis
facerea necesităţilor sociale şi este deosebit de important ca în acest proces de realizare să nu se
admită abateri de la prevederile normelor de drept sau a abuzurilor din partea reprezentanţilor
administraţiei (funcţionarilor publici). În acest scop, administraţia este supusă diverselor forme
de control care reprezintă modalitatea cea mai eficientă de asigurare a legalităţii.
Drept urmare, pentru a asigura conformitatea activităţii organelor administraţiei publice cu
exigenţele stabilite de legislaţie este nevoie de instituirea unui vast şi complex control asupra aces
tei activităţi. Deci, întrucât administraţia publică, ca activitate care are menirea de a realiza anu
mite valori politice, prin natura sa necesită existenţa şi aplicarea multiplelor forme de control.
Aşa dar, din cele menţionate mai sus, administraţia publică, în sensul de activitate care constă
în organizarea executării şi executarea în concret a legilor, legi în care sunt exprimate valori
politice, prin natura sa necesită supunerea faţă de multiplele forme de control4.
Astfel, pentru a asigura conformitatea activităţii autorităţilor administraţiei publice cu
exigenţele legii, este nevoie de instituirea unui vast şi complex control asupra acestei activităţi.
Într-adevăr, există o gamă amplă şi variată de forme de control asupra activităţii autorităţilor
administraţiei publice, tocmai datorită caracterului subordonat pe care îl are această activitate.
Natura diferitelor forme de control diferă în funcţie de particularităţile subordonării.
1
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Garanţia juridică a îndeplinirii acestui obiectiv îl constituie controlul asupra modului în care
aceste autorităţi şi-au exercitat atribuţiile conferite de lege, control care se exercită fie din proprie
iniţiativă, fie la solicitarea celor interesaţi, de către însăşi autorităţile administraţiei publice sau de
autorităţi care înfăptuiesc celelalte puteri ale statului (legislativă sau judecătorească)1.
În primul rând, ca orice sistem organizat, administraţia publică realizează ea însăşi o vastă
activitate de control asupra felului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin diferitelor autorităţi
ale administraţiei publice. Şi în acest mod administraţia îşi autoreglează acţiunile. În această
privinţă trebuie notat, mai întâi, autocontrolul pe care îl exercită asupra activităţii proprii fiecare
funcţionar.
Există însă diferite forme instituţionalizate de control în cadrul sistemului administraţiei
publice prin care este urmărită, cercetată şi reglată acţiunea diferitelor activităţi ale acestui sistem,
pentru ca această femeie să fie conformă cu exigenţele stabilite prin lege.
În acest sens ni se prezintă funcţia controlului ca o componentă esenţială a activităţii de
conducere şi de manifestare a ierarhiei administrative în organizarea administraţiei publice.
Controlul administrativ constituie forma cea mai complexă a controlului asupra activităţii
autorităţilor administraţiei publice. Esenţa controlului administrativ constă în confruntarea
administraţiei publice aşa cum este, cum a fost sau cum va fi, cu ceea ce trebuie, ceea ce trebuia
sau ceea ce va trebui să fie2.
Controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice nu trebuie să fie limitat numai la cel
care se realizează în cadrul autorităţilor administraţiei publice. Astfel, activitatea executivului este
supusă controlului Parlamentului. Controlul politic al activităţii autorităţilor administraţiei
publice este o necesitate firească, datorită faptului că autorităţile administraţiei publice, după cum
deja s-a mai menţionat, au sarcina realizării politicii statului.
Apoi, pentru că valorile politice, transpuse în legi, pe care le au de îndeplinit autorităţile
administraţiei publice se referă la satisfacerea nevoilor societăţii, iar activitatea autorităţilor
administraţiei publice este menită, în ultimă analiză, a sluji intereselor cetăţenilor, este necesară
instituirea unor forme de control social în care cetăţenii să poată avea o participare eficientă.
În acest scop funcţionează un control al opiniei publice asupra activităţii autorităţilor
administraţiei publice, control care se exprimă fie prin presă, fie prin sesizări, reclamaţii şi
propuneri pe care le fac cetăţenii.
Deoarece valorile politice pe care trebuie să le realizeze autorităţile administraţiei publice se
exprimă în legi, un criteriu îl constituie legalitatea acestei activităţi (ceea ce a fost descris la
începutul acestui paragraf).
Desigur, după cum se observă, legalitatea nu este singurul criteriu de apreciere a activităţii
autorităţilor administraţiei publice, dar este unul esenţial care determină instituţionalizarea unor
activităţi sociale. Ne referim, în acest sens, la controlul pe care îl realizează instanţele judecătoreşti
asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice în cadrul contenciosului administrativ
Astfel, criteriul legalităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice este prezent în orice
formă de control, indiferent care ar fi autorul controlului.
Referindu-ne la necesitatea controlului activităţii autorităţilor administraţiei publice, nu
trebuie să limităm rolul acestuia la constatarea unor eventuale erori sau abuzuri. Controlul sete
necesar mai ales pentru a îndruma, orienta, şi eventual corecta acţiunea, în vederea realizării
politicii statului.
Subliniind rolul pozitiv al controlului administrativ, nu trebuie să pierdem însă din vedere
1
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anumite efecte negative care se pot manifesta, în cazul în care activitatea de control nu este
concepută şi realizată raţional.
Deseori activitatea de control poate avea un efect inhibator asupra celui controlat, îi poate
afecta iniţiativa în angajarea diferitor acţiuni. Pe de altă parte, exercitarea unor multiple activităţi
de control este de natură să ducă la perturbarea acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă diferite
autorităţi ale administraţiei publice. Tocmai din aceste considerente, în procesul de efectuare a
controlului, este nevoie de a întruni unele condiţii de eficienţă (legate de modalitatea şi atitudinea
luată de cel care înfăptuieşte controlul administrativ).
Pentru a înţelege mai bine care sunt (şi în ce constau) condiţiile de eficienţă a controlului
administrativ, este necesar să definim termenul de „eficienţă”.
Termenul de eficienţă este folosit în mai multe sensuri, iar deseori acestea sunt vagi sau
ambigue. În limbajul uzual, când spunem că ceva este „eficient”, deseori este sinonim cu a spune
că este „bun” sau „de dorit”. Termenul este ambiguu, deoarece ceea ce este bun depinde de valorile
pe care le aplicăm în acea judecată, iar valorile vor fi aproape la fel de numeroase ca şi persoanele
care le aplică.
Dat fiind că eficienţa este în general privită ca pozitivă, cuvântul este un simbol politic cu o
forţă considerabilă. Astfel funcţionarii publici tind spre a desfăşura o activitate eficientă, iar cei ce
efectuează controlul administrativ, la rândul său, să asigure această eficienţă.
Termenul de eficienţă a dobândit şi conotaţii etice. De aceia drept rezultat al utilizării acestuia
ca simbol politic şi administrativ, termenul a dobândit o arie largă de înţelesuri şi, ca atare, a
devenit dificil de utilizat într-un anume sens în cadrul unui discurs ştiinţific1.
În situaţia în care dorim să separăm scopurile controlului administrativ de mijloacele cu
ajutorul cărora se înfăptuieşte, putem defini eficienţa ca fiind maximizarea realizării scopurilor
prin utilizarea mijloacelor neutre şi limitate. Acest sens al termenului are cea mai mare semnificaţie
în teoria administrativă tradiţională.
Astfel, controlul activităţii desfăşurate de autorităţile administraţiei publice urmăreşte
realizarea cît mai eficientă a obiectivelor trasate prin actele decizionale, în conformitate cu
sensurile şi finalităţile legii, a cărui aplicare o asigură. Acest scop se poate realiza numai cu
îndeplinirea anumitor condiţii, adică în cazul în care controlul are o eficienţă maximă.
Aşa dar, cele mai importante condiţii de eficienţă a controlului administrativ le vom examina
în continuare.
a) Controlul trebuie să fie, în primul rând, calificat. Aceasta înseamnă că controlul trebuie să
fie efectuat de persoane competente, bine pregătite profesional, cu experienţă în domeniile sau
sectoarele controlate, oneste şi corecte. Cel care efectuează controlul trebuie să cunoască temeinic
toate prevederile legale din domeniul pe care îl controlează, specificul activităţii în acel domeniu,
pentru ca să poată, cu certitudine, să sesizeze erorile din activitatea celui controlat, să poată
depista cu uşurinţă erorile din activitatea celui controlat, să poată răspunde corect la întrebările
adresate de către cel controlat şi să-i arate cum ar fi trebuit să procedeze sau cum ar trebui să
procedeze cel controlat.
În acest sens, prof. I. Iovănaş menţionează, citându-l pe sociologul Traian Herseni, „orice om
normal este bun la ceva, dar nici unul nu este bun la orice”. De aceea controlul trebuie să fie
efectuat de specialişti. Mai mult decât atât, vorbind de un control al specialiştilor, autorul se referă
la capacitatea de a constata şi aprecia o anumită activitate, capacitate ce nu e conferită doar de
diplome sau de cursuri de specializări2.
1
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Prin sine, controlul trebuie să dea dovadă de probitate profesională, de corectitudine şi cinste
desăvârşită, să nu manifeste slăbiciune sau să se lase tentat de promisiunile directe sau subînţelese
cu privire la unele foloase pa care cel controlat ar fi dispus să i le ofere pentru al trata cu mai multă
indulgenţă, a închide ochii la unele greşeli, a muşamaliza neajunsurile.
Controlul trebuie să dea dovadă de tact şi să fie receptiv la toate explicaţiile care i le dă cel con
trolat. Ţinerea la distanţă şi intimidarea acestuia nu sunt de natură să conducă la concluzii realiste,
temeinice, la aflarea adevărului, iar controlul nu-şi realizează rolul său preventiv şi educativ faţă
de cel controlat. Într-un climat de intimidare dialogul dispare, se transformă în monolog, acţiunea
de control devine mai greoaie, pierde din operativitate şi chiar din obiectivitate. Concluziile
controlului vor fi acceptate desigur „no comment” (fără comentarii), dar măsurile ce se vor stabili
pe baza concluziilor nu vor fi cele mai potrivite, iar neajunsurile vor continua să existe.
Tocmai de aceea se consideră că în activitatea organelor guvernamentale, în general şi în cea
a administraţiei publice în special, este necesar să se pună accent mai mare preocupării de formare
a funcţionarilor cu competenţe în domeniul controlului administrativ, în deosebi în cadrul auto
rităţilor ce au atribuţii de control (spre exemplu: direcţiile de securitate internă a Ministerului
Afacerilor Interne sau a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei). Aşa
dar, controlul este o sarcină complexă, o activitate care presupune temeinice cunoştinţe, profesio
nalism, pasiune şi talent.
În aceste condiţii, formarea persoanelor care să efectueze acţiuni de control nu trebuie lăsată
la voia întâmplării. Această acţiune să fie organizată şi dirijată în mod ştiinţific, pe un fundament
interdisciplinar, între care un rol prioritar îi revine ştiinţei administraţiei.
b) În al doilea rând, eficienţa controlului este determinată de proporţia optimă a acestei
activităţi, deci de organizarea executării şi de executare în concret a legii. După părerea prof.
Iovănaş, menţionată anterior, că activitatea de control nu e un scop în sine, de aceea ea trebuie
efectuată în limitele necesarului.
Pentru stabilirea acestor limite – menţionează prof. Iovănaş – trebuie să avem în vedere, în
primul rând, creşterea continuă a exigenţei faţă de activitatea socială. Aceasta implică ridicarea
calitativă a activităţii de control. În acelaşi timp, această creştere a exigenţei, faţă de activitatea
administrativă, în continuă expansiune face ca numărul organelor de control şi a aparatului lor să
tindă spre creştere.
Dacă organele de control sunt prea puţine, ele nu pot cuprinde întreaga activitate administrativă,
sub toate aspectele.
În al doilea rând, argumentarea exagerată a activităţii de control are anumite inconveniente.
Atunci când organul controlat este tot timpul cu controalele pe capul său, el nu mai are timpul
necesar pentru desfăşurarea activităţii sale propriu-zise, care este de fapt controlată. Munca sa va
deveni superficială, va pierde din operativitate şi eficienţă, nu va mai putea răspunde cu
promptitudine necesităţilor curente.
De aceea, din considerente economice, ea trebuie să absoarbă cît mai puţine resurse. De fapt,
este cunoscut că activitatea de control răpeşte un anumit timp productiv organelor controlate.
Sau dacă controlul este continuu, nu respectă condiţiile şi sarcinile care îi revin, controlul nu mai
contribuie la sporirea eficienţei activităţii executive ci din potrivă – la scăderea acesteia. Pe de altă
parte, numărul prea mare de organe cu atribuţii numai de control, neproductive, agravează în
mod direct bugetul statului. De aceea este indiscutabil necesară asigurarea unui echilibrul optim
dintre numărul persoanelor antrenate în procesul de control şi volumul obiectului controlului.
Totodată, organele de control exterioare e necesar să-şi coordoneze şi coreleze planurile de
activitate, în aşa fel încât, pe cît este de posibil, să fie controlate deodată, mai multe sau chiar toate
aspectele activităţii organului controlat. O asemenea coordonare, pe lângă faptul că asigură eco
nomia de timp a organului controlat, oferă şi posibilitatea unei vederi de ansamblu asupra
activităţii acestuia.
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Uneori se foloseşte metoda sus-menţionată şi în practică, ca în cazul când controlul are un ca
racter complex, unele constatări şi chiar concluzii să fie analizate pe sectoare de activitate ale uni
tăţii controlate. În contextul celor expuse, considerăm eficientă activitatea dată, deoarece în prac
tică ea deschide noi orizonturi spre o analiză mai profundă, mai obiectivă, mai dinamică şi mai
operativă (desigur, în cazul în care în procesul de control a fost antrenată o echipă profesionistă).
c)Eficienţa controlului depinde, în mare măsură, şi de forma de control adoptată. Din
multitudinea formelor şi modalităţilor de control, o mare importanţă o prezintă două forme de
control: controlul planificat şi controlul inopinat.
Eficienţa controlului, menţionează prof. I. Iovănaş, este determinată de adaptarea modalităţilor
de control la obiectul urmărit. Astfel, dumnealui dă o explicaţie mai aprofundată a controlului
inopinat – dacă prin activitatea de control se urmăreşte surprinderea unor defecţiuni, nereguli,
controlul va fi inopinat, adică cel controlat nu va fi anunţat despre data când va începe controlul,
pentru a nu-şi lua măsurile de rigoare în vederea înlăturării deficienţelor.
Dacă, dimpotrivă, prin activitatea de control se urmăreşte constatarea realizării actelor
decizionale, cea mai potrivită modalitate de control este cea a controlului anunţat dinainte. Însă,
dacă cel controlat cunoaşte din vreme perioada în care se va efectua controlul şi, de ce nu, chiar
tematica acestuia, el poate pregăti din timp documentaţia necesară organului de control, fapt ce
va influenţa pozitiv operativitatea acţiunii de control.
O asemenea măsură este de natură să înlăture atmosfera de intimidare a celui controlat, să
asigure o conlucrare sinceră şi deschisă cu organul de control în vederea descoperirii cauzelor
reale ale deficienţilor şi stabilirii celor mai potrivite măsuri de îmbunătăţire a muncii.
Din păcate, în practică se întâlnesc unii controlori care consideră că aprecierea muncii lor este
dată de numărul de greşeli pe care le descoperă cu prilejul controlului.
În baza verificărilor efectuate asupra actelor şi acţiunilor materiale, a discuţiilor şi conlucrării
permanente cu cel controlat, organul de control ajunge la unele concluzii.
d) O altă condiţie, care apare, de fapt, şi ca un principiu, este obiectivitatea controlului. Con
cluziile trebuie să fie fundamentate şi argumentate, să se deprindă ca sinteză a unor practici nu ca
acţiuni izolate, singulare. Nu trebuie să fie ridicate la rang de concluzie sau fenomen, fapte şi ac
ţiuni accidentale, de mică importanţă în activitatea celui controlat, chiar dacă acestea sunt reale.
În mod necesar, concluziile trebuie să fie cunoscute şi de organul controlat, altfel, controlul
nu-şi realizează rolul său de a contribui la îmbunătăţirea activităţii.
Se recomandă ca dezbaterea concluziilor să fie cît mai apropiată de data încheierii controlului,
dacă se poate chiar imediat, întrucât memoria atât a controlatului, cît şi a celui controlat,
fundamentează mai veridic concluziile şi măsurile, iar pe de altă parte, în acest mod se asigură
lichidarea mai operativă a neajunsurilor.
e)Eficienţa controlului depinde şi de preocuparea organului de control referitor la modul de
valorificare a concluziilor, fie pentru propagarea experienţei înaintate sau prevenirea eventualelor
erori, fie pentru a-şi satisface setea de putere şi ambiţiile politice orgolioase. După vum menţio
nează prof. M. Preda, „realizând un control extern, la diferite organe şi entităţi, organele de control
au posibilitatea să desprindă unele fenomene şi practici comune, pozitive sau negative, ia în baza
acestora să organizeze schimburi de experienţe, dezbateri, studii în reviste de specialitate şi chiar
propuneri de îmbunătăţire a prevederilor legale în domeniile respective. În acest mod se asigură
acţiunii de control un rol tot mai activ, dinamic, amplificându-i funcţia de factor reglator al obiec
tivelor cuprinse în lege şi activitatea desfăşurată, în concret, de organele administraţiei publice”1.
În concluzie, e de menţionat că controlul administrativ nu trebuie să fie înfăptuit „de dragul
controlului” şi nicidecum pentru a-i intimida pe cei controlaţi. Controlul asupra activităţii
1
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administraţiei publice este efectuat cu scopul de a depista greşelile comise, precum şi întru
prevenirea unor eventuale greşeli – ceea ce face activitatea organelor administraţiei publice de
orice nivel mai eficientă şi mai optimă.
Totodată, e de notat faptul că necorespunderea constatărilor în actele întocmite după
înfăptuirea controlului este o practică dăunătoare şi distructivă, deoarece:
- diminuează responsabilitatea organului de control;
- nu stimulează aparatul controlat să aprofundeze cît mai bine metodologia de lucru indicată
de agentul de control;
- nu oferă posibilitatea aprecierii calităţii controlului din partea factorilor de decizie;
- controlul este lipsit el însuşi de un „sinoptic” al erorilor comise de organul controlat, de
frecvenţa repetării abaterilor.
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LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC –
MIJLOC DE CONTROL EXTERN ASUPRA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
NICU Alina Livia, conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea din Craiova, România

RÉSUMÉE
L’oeuvre a comme but d’analyser les réglementations concernant le libre accès aux informations
d’intérêt public en Roumanie. L’ intérêt du sujet provienne du fait que ce moyen de contrôle
administratif appartenant aux citoyens est devenu réalité juridique dans le droit roumain il y a
seulment sept années et la pratique sociale pose encore beaucoup de questions aux institutions
publics et aux citoyens concernant ce sujet. Il y a déjà une jurisprudence relatif à ce sujet, à l’aide de
laquelle nous pouvons comprendre que même pour les institutions publiques la mise en pratique des
réglements concernant le libre accès aux informations d’intérêt public n’est pas facile.
Activitatea de control este o verificare având în principal funcţie preventivă. Controlul admi
nistrativ este activitatea de verificare a rezultatelor aplicării deciziei administrative. Această acti
vitate nu are ca scop principal să identifice abaterile de la normele prescrise ci să prevină asemenea
abateri prin însăşi existenţa sa. Rezultă că o primă caracteristică a activităţii de control administrativ
este aceea că ea nu este o activitate primară de sine stătătoare, ci depinde de activitatea primară
de transpunere în practică a legislaţiei, în general, a deciziei administrative, în particular. A doua
caracteristică a controlului administrativ este aceea că scopul principal al controlului îl reprezintă
îmbunătăţirea activităţii şi înlăturarea unor erori sau prevenirea lor. Ca orice activitate desfăşurată
în mod organizat, activitatea de verificare a conformităţii dintre actul administrativ şi temeiul
legal în baza căruia se adoptă acesta reprezintă principala coordonată a controlului de natură ad
ministrativă. A treia caracteristică este aceea că raportat la specificul activităţii executive, de orga
nizare a executării şi de executare în concret a legii, controlul vizează atât elementele cantitative
privind realizarea atribuţiilor, competenţelor şi sarcinilor administraţiei publice cât şi controlul
asupra mijloacelor prin intermediul cărora se îndeplinesc aceste atribuţii, inclusiv respectarea
legalităţii. Se poate concluziona că activitatea de control presupune observarea, constatarea sau
stabilirea situaţiei de fapt, confruntarea acesteia cu conduita etalon, combaterea şi înlăturarea
aspectelor negative şi sesizarea organelor competente a dispune eventualele măsuri.
Prin natura sa, activitatea de control urmăreşte surprinderea cauzelor care generează încălcări
ale legii şi propunerea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii controlate. În general prin control
sunt depistate ilegalităţile şi deficienţele în activitatea controlată, fapt care permite organelor
competente să adopte măsurile necesare pentru eliminarea respectivelor deficienţe şi ilegalităţi,
măsuri care duc la îmbunătăţirea activităţii controlate. Termenul de control provine1 din latinescul
“rota” (roată) şi are semnificaţia observării unei activităţi în desfăşurare şi care este privită
dimpotrivă, de pe punctul diametral opus.
Existenţa administraţiei publice este influenţată în manieră determinantă de activitatea de con
trol. În activitatea de control sunt angrenaţi funcţionari publici în calitate de controlori sau con
1
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trolul este exercitat asupra funcţionarilor publici care sunt o componentă esenţială a administraţiei
publice (componenta umană) alături de mijloacele materiale, financiare şi de competenţă.
Existenţa statului de drept presupune ca necesitate de prin rang desfăşurarea unui control
atent asupra modului în care statul, prin organele sale, îşi exercită prerogativele conferite prin lege
şi determină necesitatea existenţei unui sistem de reglare în interiorul sistemului de drept. Din
acest punct de vedere, ca modalităţi de control pot fi amintite: controlul politic asupra executivului
exercitat de către Parlament, controlul administrativ, controlul jurisdicţional al legalităţii actelor
administrative, controlul constituţionalităţii legilor. Din sistemul de reglare mai fac parte, alături
de pârghiile deja amintite sub forma diferitelor modalităţi de control, şi procedura de conciliere,
căile de atac faţă de hotărârile judecătoreşti nelegale şi netemeinice.
Privit în sens larg obiectul controlului îl constituie acţiunea şi inacţiunea unei entităţi din
administraţia publică sau a personalului din administraţia publică, felul în care el şi-a exercitat
atribuţiile care alcătuiesc competenţa sau conţinutul funcţiei publice. Obiectul controlului
administrativ îl reprezintă nu numai actele de autoritate (administrative), ci şi operaţiunile
administrative şi operaţiunile materiale săvârşite de entităţile din administraţia publică. Controlul
dobândeşte astfel un caracter complex şi exhaustiv.
Conţinutului activităţii de control precizează funcţiile acesteia:
1.funcţia preventivă - exprimă menirea controlului de prevenire a încălcării de orice natură a
legilor prin înlăturarea cauzelor şi efectelor care au generat această încălcare şi prin evitarea în
perspectivă a săvârşirii de noi fapte similare;
2.funcţia corectivă - exprimă menirea controlului de îmbunătăţire a activităţii ori de
perfecţionare a legislaţiei potrivit necesităţii reale constatate cu ocazia controlului colectiv,
măsurile putând fi dispuse fie de organul de control, fie de organul controlat;
3.funcţia sancţionatoare - este atributul organului de control sau al celui controlat de a aplica
o sancţiune corespunzătoare autorilor încălcărilor constatate.
Indiferent în prezenţa cărei forme de control ne aflăm, această acţiune de verificare are trei
elemente definitorii: baza de referinţă, obiectul controlului şi operaţiunea popiu-zisă. Baza de
referinţă a controlului se referă la exigenţele care urmează a fi îndeplinite de entitatea din
administraţia publică controlată şi la criteriile de apreciere, la mijloacele folosite cât şi la procedeele
pentru realizarea obiectivelor propuse. Obiectul controlului asupra căruia se răsfrânge exerciţiul
activităţii de control îl reprezintă actele juridice, operaţiunile administrative, faptele materiale,
mijloacele financiare utilizate prin prisma modului de realizare a atribuţiilor de către entitatea
controlată. Operaţiunile de control sunt mijloacele folosite de controlori prin care se urmăreşte
stabilirea conformităţii dintre activitatea entităţii controlate şi elementele din baza de referinţă,
respectiv, obiectul controlului.
Caracterul multilateral şi diversitatea activităţii executive determină şi specializarea func
ţională a controlului administrativ. În consecinţă, personalul de control este recrutat şi selectat
potrivit legislaţiei în vigoare după anumite criterii, pornind în principal de la specificul domeniului
verificat, de la importanţa activităţii controlate şi de la poziţia entităţii controlate în sistemul
administraţiei publice. De cele mai multe ori în acţiunea de selectare a personalului de control (a
controlorilor) se au în vedere şi criterii de natură subiectivă cum ar fi specializarea în domeniu,
vechimea în specialitate, probitatea profesională demonstrată în alte activităţi similare, dar şi
criterii obiective stabilite prin legea organică proprie domeniului cu privire la care se face ocuparea
postului de controlor.
Personalul de control trebuie să dispună de independenţă operativă în întreaga activitate pe
care o desfăşoară şi să dispună de o competenţă stabilită prin regulamentul de organizare şi de
funcţionare. Situaţia juridică a controlorului trebuie să îi garanteze drepturi specifice în vederea
exercitării eficiente a competenţei sale, cum ar fi dreptul de a cere explicaţii, dreptul de a cerceta,
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dreptul de a ordona anumite acţiuni personalului verificat. Toate acestea trebuie să îi permită
controlorului o cercetare obiectivă, pertinentă, şi, pe cale de consecinţă, să-i permită exprimarea
liberă a propriilor constatări. Independenţa operativă a personalului este condiţia indispensabilă
pentru realizarea unei acţiuni de verificare corecte şi obiective, pentru exercitarea dreptului de a
dispune sancţiunile legale faţă de organul controlat cât şi pentru imposibilitatea influenţării
acestuia cu privire la activitatea desfăşurată. De cele mai multe ori recrutarea personalului de
control pleacă de la criterii generale specifice calităţii de funcţionar public cum ar fi: profe
sionalismul, responsabilitatea, integritatea profesională şi morală pentru ca scopul urmărit prin
acţiunea de control să fie întotdeauna eficacitatea activităţii executive. Când este vorba despre un
control specializat, legiuitorul este acela care determină natura organului de control, limitele
activităţii sale astfel încât prin activitatea de control să nu se permită substituirea sa organului
verificat, şi pentru a permite o eficienţă sporită a acestei activităţi concomitent cu creşterea
responsabilităţii celui controlat pentru faptele de încălcare a legii. Indiferent că personalul de
control este o persoană fizică sau juridică, un participant sau o echipă, responsabilitatea acestuia
este dată de competenţa sa materială astfel că, în cadrul raporturilor care se stabilesc între organul
controlat şi cel de control, ambele părţi au drepturi şi obligaţii corelative proprii şi specifice.
Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a drepturilor specifice părţilor din activitatea
de verificare este de natură a influenţa negativ eficienţa acestei activităţi şi, în ultimă instanţă, se
concretizează în imposibilitatea găsirii soluţiilor de înlăturare a carenţelor. Se ajunge la activitatea
defectuoasă a organelor de control şi, respectiv, a funcţionarilor din entităţile controlate din
administraţia publică.
Analizând legislaţia din România, rezultă că există reglementări privind:
- controlul extern asupra administraţiei publice, control care se prezintă sub formele:
a. controlul cetăţenilor asupra administraţiei publice
a1. dreptul de liber acces la informaţiile de interes public şi activitatea de a pune la dispoziţia
cetăţeanului acest tip de informaţii
a2. dreptul de petiţionare şi activitatea de soluţionare a petiţiilor, de eliberare a certificatelor
şi adeverinţelor
a.3. asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică
a.4.controlul prin intermediul Avocatului Poporului
b. controlul parlamentar
c. controlul autorităţilor administrative autonome faţă de Guvern
d. controlul administrativ intern.
Referitor la dreptul de liber acces la informaţiile de interes public şi activitatea de a pune la
dispoziţia cetăţeanului acest tip de informaţii, se impune menţionat că în Constituţia României
în forma revizuită în anul 2003 se consacră în articolul nr. 31 dreptul la informaţie, principiile pe
care se bazează reglementarea acestui drept fiind următoarele:
a) “dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”
(art. 31 alin. (1));
b) “autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal” (art. 31
alin. (2));
c) “dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau
securitatea naţională” (art. 31 alin. (3));
d) “mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea
corectă a opiniei publice” (art. 31 alin. (4));
e) “serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome” şi ele au obligaţia legală de a
garanta grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă (art. 31, alin. (5)).
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Constituţia României din anul 1991, în forma nerevizuită, reglementa similar dreptul la
informaţie, numai alineatul (3) al articolului 31 fiind modificat.
În conformitate cu prevederile constituţionale menţionate, Parlamentul României a adoptat
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public1.
Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 123/20022, aplicarea Legii nr. 544/2001 trebuie să se
facă astfel încât să fie respectate următoarele principii: principiul transparenţei, principiul aplicării
unitare şi principiul autonomiei. Principiul transparenţei a primit prin textul legal următorul con
ţinut: „instituţiile publice, au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de
public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar
limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii”. Principiul aplicării
unitare a primit, prin voinţa legiuitorului, conţinutul: instituţiile publice “asigură respectarea legii
în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi cu prevederile normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.544/2001”. Principiul autonomiei se referă la faptul că fiecare instituţie pub
lică are posibilitatea de a elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimen
telor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 şi H.G. nr.
123/2002.
Asigurarea de către instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din
oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei
desemnate în acest scop. Instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate
de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu3. Com
partimentele specializate de informare şi de relaţii publice pot fi organizate în cadrul instituţiilor
publice centrale ori locale ca birouri, servicii, direcţii sau direcţii generale, în subordinea
conducătorului instituţiei publice, care, în funcţie de situaţie, poate dispune coordonarea acestora
de către o altă persoană din conducerea instituţiei publice respective.
Activitatea de informare şi relaţii publice poate fi organizată ca având următoarele componente4:
informarea presei; informarea publică directă a persoanelor; informarea internă a personalului;
informarea interministerială. Dintre aceste componente informarea directă a persoanelor şi
informarea presei sunt componente obligatorii şi nu le exclud pe celelalte.
Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, la sediul fiecărei
instituţii publice trebuie organizate în cadrul compartimentului de informare şi relaţii cu publicul
puncte de informare-documentare. Informaţiile de interes public pe care orice instituţie publică
trebuie să le comunice din oficiu sunt precizate în art. 5 din Legea nr. 544/2001, aşa cum a fost
modificat în legătură cu Ordinul nr.37/2005 emis de Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor5 şi cu Ordinul nr.362/2006 emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii6 şi
Legea nr.188/2007. Astfel, din oficiu se comunică următoarele informaţii: a1) actele normative
care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice, ori autorităţii publice; a2)
regulamentul intern al instituţiei publice sau al autorităţii publice; b1) structura organizatorică;
b2) atribuţiile departamentelor şi ale funcţionarilor publici de conducere; b3) programul de
funcţionare; b4) programul de relaţii cu publicul; c1) numele şi prenumele persoanelor din con
ducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale salariaţilor responsabili cu difuzarea informaţiilor
1
2
3
4
5
6
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de interes public; d)coordonatele de contact ale instituţiei publice sau ale autorităţii publice,
inclusiv ale filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru din teritoriu: denumirea, sediul, numerele
de telefon şi fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; e1)sursele financiare; e2)bugetul
şi bilanţul contabil; f)programele şi strategiile proprii; g)lista cuprinzând documentele de interes
public; h)lista cuprinzând categoriile de documente şi/sau gestionate, potrivit legii; i)modalităţile
de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei, în situaţia în care o persoană se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. De exemplu, în
Ordinul nr. 362/2006 în Anexa nr. 1 se precizează: “Împotriva răspunsului sau refuzului explicit/
tacit al salariatului desemnat pentru difuzarea informaţiilor publice se poate depune reclamaţie
la conducătorul instituţiei publice în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către per
soana lezată. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de
Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului
în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din actul
normativ sus-menţionat”.
Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 instituţiile publice au obligaţia să
publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care să cuprindă informaţiile de interes
public pe care trebuie să le aducă la cunoştinţă publică din oficiu. Autorităţile publice sunt obligate
să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care trebuie publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să
pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în
vigoare a Legii nr. 544/2001, prin consultarea la sediul acestora. Această regulă nu se aplică în
cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin.
(1) din Legea nr. 544/2001.
Cetăţenii au la dispoziţie următoarele modalităţi de acces la informaţiile de interes public:
1.consultarea afişajelor la sediul instituţiilor publice; 2.consultarea Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a; 3.consultarea publicaţiilor proprii ale instituţiilor publice; 4.consultarea
paginilor de Internet ale instituţiilor publice; 5.preluarea informaţiilor de interes public de la
mijloacele de informare în masă; 6.consultarea materialelor conţinând informaţii de interes
public la sediile instituţiilor publice în spaţiile de documentare special amenajate. Se impune
precizat că afişarea la sediul instituţiei publice a informaţiilor de interes public este modalitatea
minimă obligatorie de difuzare a acestor informaţii.
În unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate naţională deţine o pondere de cel
puţin 20% din numărul populaţiei, informaţiile care se comunică din oficiu se vor difuza şi în
limba minorităţii respective1.
În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 544/20012 “Orice autoritate contractantă,
astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice
interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice”. Orice cetăţean poate
solicita, în scris sau verbal, informaţii de interes public, altele decât cele furnizate din oficiu.
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public trebuie să cuprindă următoarele elemente3:
- autoritatea sau instituţia publică la care se solicită informaţiile;
- informaţia solicitată;
Prezentarea informaţiei trebuie să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea
informaţiei de interes public solicitată.
1
2
3
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- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, adresa la care se solicită primirea răspunsului,
conform prevederilor art. 14 din H.G. nr. 123/2002. Pentru a uşura redactarea solicitării instituţiile
publice şi autorităţile publice trebuie să pună la dispoziţia persoanei interesate formulare-tip.
Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic prin e-mail.
Răspunsul poate fi comunicat şi în formă înregistrată pe dischetă.
Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes
public sunt1:
a)10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă informaţia
a fost identificată în acest termen;
b)10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial de 10 zile nu a fost
suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c)30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificată peste
termenul de 10 zile;
d)5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a
motivării refuzului.
Dacă după primirea informaţiilor petentul solicită informaţii noi, această solicitare va fi
tratată ca o nouă petiţie şi termenele curg după regulile deja prezentate.
Pentru informaţiile solicitate verbal, funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare
şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile
de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. În cazul în care informaţiile solicitate
nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes
public, urmând a se aplica normele deja menţionate. Informaţiile solicitate verbal se comunică în
cadrul unui program de lucru minim stabilit de conducerea instituţiei publice sau autorităţii
publice, program care trebuie afişat la sediul acesteia şi care se desfăşoară în mod obligatoriu în
timpul funcţionării instituţiei, incluzând într-o zi pe săptămână şi ore după programul de
funcţionare.
Activităţile de registratură privind petiţiile se desfăşoară separat. Accesul la informaţiile de
interes public este gratuit, dar costul serviciilor de copiere trebuie suportat de solicitant, plata
acestor servicii făcându-se la casieria instituţiei publice.
Se exceptează2 de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte
din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele econo
mice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei
loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se peri
clitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea
corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigu
rării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
1
2

Art. 7, Legea nr. 544/2001 cu modificările la zi şi art. 16 din H.G. nr. 123/2004.
Art. 12, Legea nr. 544/2001 cu modificările în legătură cu art. 14 din Ordinul nr.37 din 22.02.2005, cu Ordinul nr.123 din 10.04.2006 şi cu Legea nr. 371/2006, respectiv, Legea nr. 380/2006 şi Legea nr.188/2007.
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Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor din categoriile menţionate
anterior revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii precum şi
instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o instituţie publică nu pot fi
incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public. Informaţiile
cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în
măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. Informaţiile publice de
interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale
ori cu acordul prealabil dat în scris de către persoana care are acces la acele informaţii potrivit
prevederilor art. 2 din Legea nr. 544/2001.
Accesul mijloacelor la informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele
de informare în masă, constituie un mod de caracterizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces
la orice informaţie de interes public. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în
masă la informaţiile de interes public, instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător
de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.
Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă, o dată pe lună, conferinţe de
presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. În cadrul conferinţelor de
presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.
Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi
reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă. Acreditarea se acordă la cerere, în termen de
două zile de la înregistrarea acesteia. Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot
retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a
activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în
condiţiile şi în limitele legii. Refuzul cu privire la acordarea acreditării şi retragerea acreditării
unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine
acreditarea pentru un alt ziarist. Este obligatorie informarea în timp util a mijloacelor de informare
în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice. Instituţiile publice nu pot
interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de
acestea. Autorităţile publice care sunt obligate prin lege proprie de organizare şi funcţionare să
desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la
acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de
deontologia profesională.
Structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei publice respective au
următoarele atribuţii:
a)să furnizeze ziariştilor prompt şi complet orice informaţie de interes public referitoare la
activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă;
b)să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea
ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
c)să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes
public organizate de instituţia publică;
d)să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei publice prezintă un interes
public imediat, difuzarea în comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă,
interviuri sau briefinguri;
e)să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei publice;
f)să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât în situaţia săvârşirii unor fapte
care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei publice respective şi care nu privesc
opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;
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g)în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organului de presă obţinerea acreditării
pentru un alt ziarist. Acreditarea se acordă la cererea ziariştilor şi instituţiilor de presă solicitante.
Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile şi se referă la prezenţa fizică a ziaristului în sediul
sau la activităţile instituţiei publice, la care accesul presei este permis. Acreditarea ziariştilor nu
atrage controlul instituţiilor publice sau autorităţilor din cadrul acestora care au acordat
acreditarea asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat. Participarea ziariştilor la activităţile
instituţiilor publice nu va putea fi limitată sau restricţionată prin reglementări interne care să
exceadă Legii nr. 544/2001. Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile
furnizate de instituţiile publice.
Răspunderea disciplinară a funcţionarului desemnat să realizeze aplicarea prevederilor Legii
nr. 544/2001 se angajează potrivit Statutului funcţionarilor publici, statutelor speciale sau, după
caz Codului muncii. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile
de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu o reclamaţie administrativă conducăto
rului instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. Persoana care se consideră vătămată în
drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 31 din Legea nr. 544/2001
şi art. 32 din H.G. nr. 123/2002 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit
sau tacit al angajaţilor din cadrul instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001
şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte a fi
întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat, în termen de 15
zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes
public solicitate iniţial şi, de asemenea, precizarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului
vinovat. Pentru analiza reclamaţiilor administrative care au ca obiect nerespectarea prevederilor
Legii nr. 544/2001 şi ale H.G. nr. 123/2002 la nivelul fiecărei instituţii publice se constituie o comisie
de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
Comisia de analiză are următoarele responsabilităţi: a)primeşte şi analizează reclamaţiile;
b)efectuează cercetarea administrativă;
c)stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de
interes public este întemeiată sau nu;
d)în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare
pentru personalul responsabil şi comunică informaţiile de interes public solicitate;
Comisia de analiză are obligaţia de a informa despre rezultatul cercetării administrative comi
sia de disciplină a instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare,
potrivit legii.
e)redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
Acel solicitant care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în
continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios
administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7
din Legea nr. 544/2001. Scutirea de taxă judiciară de timbru pentru plângerea la tribunal şi pentru
recursul declarat la Curtea de apel şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate este stabilită prin lege.
Practica socială a dovedit că, deşi reglementările sunt riguroase şi detaliate, totuşi, punerea lor
în practică a fost, uneori, însoţită de stări conflictuale soluţionate cu putere de adevăr legal.
Amintim patru exemple din jurisprudenţa referitoare la acest subiect.
Decizia civilă nr. 549 din 11 octombrie 20041 a Curţii de Apel Alba Iulia a avut ca obiect
„Liberul acces la informaţiile de interes public. Refuz nemotivat al instituţiei publice de a furniza
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informaţii în temeiul Legii nr. 544/2001” şi a concluzionat că „Refuzul instituţiei publice datorat
faptului că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public,
fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, este insuficient motivat şi, chiar dacă s-ar admite
completarea lui cu apărările pârâtei în instanţă, este nejustificat pentru că nu sunt incidente
prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 544/2001. Dreptul oricărei persoane de a fi
informată cu privire la probaţiunea administrată într-o anchetă penală trebuie respectat cât timp
nu se face dovada că prin comunicarea informaţiilor solicitate sunt puse în pericol rezultatul
anchetei penale, dezvăluirea unor surse confidenţiale ori viaţa, integritatea corporală sau sănătatea
unei persoane.” Pentru a ajunge la această soluţie instanţa a fost sesizată de reclamanta P.C., care
a chemat în judecată pârâtul Parchetul X pentru a fi obligat ca, în temeiul Legii nr. 544/2001, să
elibereze reclamantei copii după actele din Dosarul penal nr. 128/P/2004, în care reclamanta a
fost cercetată în calitate de învinuită şi să-i plătească acesteia 1.000 lei daune morale, precum şi
cheltuieli de judecată. Tribunalul Y, prin Sentinţa civilă nr. 283/CA din 27.05.2004, a respins
acţiunea reclamantei apreciind că refuzul pârâtului este justificat, întrucât informaţiile solicitate
sunt exceptate de la accesul liber, potrivit art. 12 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 544/2001.
Totodată, instanţa a apreciat că reclamanta, până la pronunţarea unei hotărâri definitive de
condamnare, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, iar dacă doreşte să desfiinţeze soluţia prin
care i s-a aplicat o sancţiune administrativă, are rezervate căile de atac prevăzute de art. 278 şi
următoarele din Codul de procedură penală. Împotriva hotărârii a declarat recurs reclamanta,
solicitând a se dispune modificarea acesteia în sensul admiterii acţiunii sale, cu cheltuieli de
judecată în ambele instanţe. În motivarea recursului, reclamanta a susţinut că instanţa a aplicat şi
interpretat greşit legea, întrucât refuzul pârâtului nu este justificat, informaţiile solicitate nu pot
periclita în nici un fel rezultatul anchetei (care s-a finalizat), nu s-ar dezvălui surse confidenţiale
şi nu s-ar pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane şi nici dreptul
părţilor la un proces echitabil, căci procesul nu a avut loc; actele solicitate îi sunt necesare
reclamantei pentru a-şi formula apărările. Instanţa de recurs a apreciat că recursul este fondat.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamanta a formulat şi a adresat pârâtului la
16.03.2004 o cerere, conform Legii nr. 544/2001, prin care i-a solicitat eliberarea unor copii după
actele din Dosarul penal nr. 128/P/2004 al pârâtului (acte enumerate şi indicate expres). Refuzul
pârâtei de a furniza reclamantei copii după actele solicitate a fost considerat, în mod greşit,
justificat de către prima instanţă în primul rând pentru că este un refuz insuficient motivat.
Pârâtul nu a indicat care sunt prevederile legale şi aspectele concrete din dosarul de urmărire
penală care conferă documentelor caracterul de informaţii exceptate de la accesul liber al
cetăţenilor. Lipsa acestei motivări în fapt şi drept nu poate fi suplinită prin apărările formulate de
pârât în cursul litigiului, cum că sunt incidente prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea
nr. 544/2001. Examinând, totuşi, în funcţie de apărările pârâtului refuzul comunicării, instanţa a
apreciat că acesta nu este justificat, întrucât ancheta penală s-a încheiat, deci rezultatul acesteia nu
mai poate fi periclitat, pârâtul nu a învederat instanţei că a folosit surse confidenţiale şi nici că
prin comunicarea acestor acte s-ar pune, în urma anchetei, în pericol viaţa, integritatea corporală,
sănătatea unei persoane. În ce priveşte art. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001, acesta nu este
incident, întrucât nu se solicită copii după documente aflate într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor.
Reţinând că reclamanta a fost cercetată în acest dosar ca învinuită şi că, în această calitate, potrivit
legii, are dreptul de a fi informată cu privire la toate etapele anchetei penale şi privind întreaga
probaţiune administrată, instanţa de recurs a apreciat că o dată în plus reclamanta avea dreptul de
a i se comunica toate copiile solicitate. Totuşi, s-a observat din oficiu că există o limitare a dreptului
dedus judecăţii, constând în faptul că pe declaraţiile martorilor şi părţilor vătămate sunt înscrise
datele personale ale acestora, astfel încât, potrivit art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001,
aceste părţi ale documentelor vor fi acoperite şi nu vor fi copiate, ceea ce nu o împiedică pe
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reclamantă să afle conţinutul documentelor. Totodată, având în vedere că pârâtul nu are la dis
poziţie echipamentul necesar pentru a trimite aceste acte pe cale electronică, instanţa a dispus ca
aceste copii să-i fie furnizate reclamantei pe suport material şi evident condiţionat de plata taxelor
aferente copierii. În aceste limite s-a admis recursul reclamantei, potrivit art. 304 pct. 9 din Codul
de procedură civilă, art. 1 din Legea nr. 544/2001, s-a modificat hotărârea atacată în sensul
admiterii în parte a acţiunii şi a obligării pârâtului să elibereze reclamantei copii după actele ce fac
obiectul cererii sale. Având în vedere că acţiunea reclamantei s-a admis numai în parte, în limitele
menţionate, instanţa nu a considerat necesar să oblige pârâtul la plata daunelor morale.
Decizia civilă nr.2993 din 7 aprilie 20041 a Curţii de Apel Cluj a avut ca obiect „Liberul acces
la informaţiile de interes public. Daune morale” şi a statuat că „Refuzul unei autorităţi care
utilizează resurse financiare publice de a furniza informaţii în legătură cu raportul anual al Curţii
de Conturi, declaraţia de avere a unui funcţionar public şi datoriile la bugetul de stat ale unei
societăţi comerciale este nelegal şi sancţionat ca atare, potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr.
544/2001. Trebuie să existe o echivalenţă între valoarea prejudiciului şi valoarea despăgubirii
pentru acordarea daunelor morale.” Pentru a se ajunge la această soluţie, s-a trecut mai întâi prin
etapa în care prin Sentinţa civilă nr. 4712 din 30.10.2003, Tribunalul Cluj a respins cererea
formulată de reclamantul F.G. împotriva pârâtei Primăria Municipiului Turda. În motivare s-a
reţinut că reclamantul a solicitat prin acţiunea promovată, în temeiul Legii nr. 544/2001,
comunicarea unor copii după: raportul Curţii de Conturi pe anul 2002, declaraţia de avere şi
interese a unei angajate a primăriei, informaţii despre datoriile către bugetul local a SC “T.” SRL,
respectiv de când datează, ce reprezintă şi ce măsuri s-au luat pentru recuperarea lor. Cu privire
la raportul Curţii de Conturi, instanţa de fond a reţinut că acesta a fost dezbătut în şedinţa
consiliului local unde reclamantul, în calitate de ziarist, ar fi putut participa, şi că oricum el poate
fi obţinut de la organul emitent. Declaraţia de avere a angajatei este publicată pe site-ul Primăriei
Turda, iar cea de interese i-a fost înmânată reclamantului. În legătură cu solicitările privind
societatea comercială, răspunsul depinde de organele teritoriale fiscale care nu au comunicat lista
microîntreprinderilor; dacă societatea este astfel clasificată, informaţiile solicitate se supun Legii
nr. 161/2003. Împotriva acestei sentinţe, reclamantul a declarat recurs, în baza art. 22 alin. (3) din
Legea nr. 544/2001, solicitând admiterea acestuia şi, pe fond, admiterea acţiunii, în sensul
furnizării tuturor informaţiilor solicitate şi plata daunelor morale, cu cheltuieli de judecată. În
motivare a arătat că este îndreptăţit, potrivit legii, să ceară şi să primească de la pârâtă actele şi
informaţiile pretinse care au caracterul de informaţii de interes public. Recurentul a mai arătat că
cererea privind cheltuielile de judecată este dovedită. Cu privire la daunele morale, a considerat
că existenţa acestui prejudiciu rezidă în suferinţa psihică produsă de abuzul împotriva sa creat
prin nerespectarea dispoziţiilor legale de către pârâtă. Instanţa de recurs a apreciat că recursul
este fondat. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut că prin acţiunea promovată la
3.09.2003, reclamantul F.G. i-a solicitat Primăriei Turda, în calitate de autoritate care utilizează
resurse financiare publice, în temeiul Legii nr. 544/2001, anumite informaţii de interes public,
astfel cum sunt ele definite de art. 2 lit. b) din lege şi pe care pârâta era obligată să le furnizeze în
virtutea principiului accesului liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public,
statuat în art. 1 din lege. Raportul Curţii de Conturi referitor la controlul efectuat la Primăria
Turda aferent anului 2002 cuprinde informaţii de interes public. De altfel, acest aspect nu a fost
contestat; refuzul pârâtei motivat de prezentarea raportului în şedinţa consiliului local la ale cărei
lucrări avea acces reclamantul în calitate de ziarist este nelegal. Dispoziţiile Legii nr. 544/2001 nu
fac o asemenea distincţie, ci, aşa cum se prevede la art. 6 alin. (2), “autorităţile şi instituţiile publice
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sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în
scris sau verbal”, prin răspuns scris, conform art. 7 alin. (1), sau în format electronic, conform art.
7 alin. (3). Pentru aceste considerente, pârâta avea obligaţia de a-i furniza reclamantului, pe
cheltuiala acestuia, potrivit art. 9 alin. (1) din legea nr. 544/2001, copia declaraţiei de avere a
funcţionarului public P.T., care, la momentul solicitării, nu era publicată pe Internet. Explicaţia
pârâtei că nu mai deţinea un exemplar al acesteia este nelegală şi nu poate fi primită. Prin art. 4
alin. (1) legea instituie obligaţia autorităţii publice de a-şi organiza compartimente specializate de
informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu, astfel încât
să fie asigurat accesul oricărei persoane la informaţii prezentând caracter public, în termenele
prevăzute la art. 7 alin. (1). Cu privire la informaţiile solicitate în legătură cu SC “T.” SRL, privind
datoriile acesteia la bugetul local, de când datează şi care au fost măsurile întreprinse pentru
recuperarea lor, s-a reţinut că şi acestea prezintă interes public şi deci pârâta era obligată să le
comunice solicitantului. Răspunsul negativ nu poate fi justificat legal pe considerentul că pârâta
nu cunoştea la acea dată lista microîntreprinderilor, respectiv dacă societatea în cauză intră sau
nu în această categorie, cu atât mai mult cu cât nu şi-a probat demersul către organul fiscal
teritorial şi nici rezultatele acestui demers, nici chiar în această fază procesuală.
În baza acestor considerente, potrivit art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a admis
în parte recursul, cu consecinţa modificării sentinţei atacate, în sensul obligării pârâtei, conform
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, să-i furnizeze reclamantului informaţiile în legătură cu
raportul Curţii de Conturi pe anul 2002, declaraţia de avere a funcţionarului public P.T. şi datoriile
la bugetul local ale SC “T.” SRL, informaţii solicitate prin cererea înregistrată sub nr. 15.000 din
23.07.2003 la Primăria Turda.
În temeiul art. 246 din Codul de procedură civilă, s-a luat act de renunţarea la judecarea
capătului de cerere privind daunele materiale în sumă de 2.000.000 lei, formulată verbal şi
consemnată în încheierea şedinţei publice din 7 aprilie 2004. Reclamantul a solicitat şi obligarea
pârâtei la plata daunelor morale în sumă de 10.000.000 lei, renunţând însă, aşa cum s-a reţinut
mai sus, la despăgubiri materiale. Sub acest aspect s-a reţinut că ceea ce trebuie apreciat, când se
examinează repararea daunelor morale, este prejudiciul moral suferit, precum şi despăgubirea
bănească destinată reparării acestuia. Aşadar, stabilirea indemnizaţiei presupune aprecierea
prejudiciului moral, care nu se rezumă doar la determinarea “preţului” suferinţelor fizice sau
psihice, ci înseamnă aprecierea multilaterală a tuturor consecinţelor negative ale prejudiciului şi
a implicaţiilor acestora pe toate planurile vieţii sociale a persoanei vătămate.
Prin urmare, trebuie apreciat ce a pierdut persoana vătămată pe plan fizic, psihic, social, pro
fesional şi familial, importanţa prejudiciului moral depinzând de valoarea nepatrimonială lezată,
de însemnătatea ei pentru persoana vătămată, de măsura în care a fost lezată şi de intensitatea cu
care au fost percepute consecinţele vătămării. Dacă valorile morale au fost alterate în mare măsură,
atunci prejudiciul moral cauzat este extrem de important. Dacă, dimpotrivă, aceste valori au fost
lezate într-o mai mică măsură şi prejudiciul moral va fi mai puţin important. În speţă, reclamantul
a menţionat prin acţiune că i s-a cauzat un prejudiciu moral constând în faptul că este supus unui
tratament discriminatoriu de către pârâtă, care desfăşoară această activitate contrară legii, precum
şi un prejudiciu profesional, fiind pus în situaţia de a nu-şi putea îndeplini atribuţiile profesionale
de ziarist, însă nu a dovedit care sunt valorile morale şi în ce măsură au fost acestea alterate şi nici
gravitatea şi importanţa prejudiciului, care au fost consecinţele neplăcute pe care le-a generat şi
însemnătatea lor pe toate planurile vieţii sociale a reclamantului. “Tratarea cu superficialitate a
prevederilor Legii accesului liber la informaţiile publice” de către pârâtă, după cum se exprimă
reclamantul în recurs, nu justifică acordarea unor indemnizaţii morale. Din acest punct de vedere
ar fi eronată concluzia că orice suferinţă justifică o indemnizaţie, puterea de apreciere urmând a
se circumscrie împrejurărilor fiecărui caz. Potrivit Codului civil român, trebuie să existe o echi
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valenţă între valoarea prejudiciului şi valoarea despăgubirii; în mod similar, dacă dauna morală
nu prezintă nici o gravitate, nici indemnizaţia nu poate fi acordată. În concluzie, nu orice
prejudiciu moral, chiar dacă este cert, constituie o atingere adusă unui interes vrednic de o
protecţie juridică şi, în consecinţă, cererea reclamantului în acest sens a fost respinsă.
Potrivit art. 276 din Codul de procedură civilă, pârâta a fost obligată să-i achite reclamantului
suma de 60.000 lei cheltuieli de judecată parţiale la fond, ocazionate de deplasarea la Tribunalul
Cluj, şi cheltuieli de judecată parţiale în recurs, ocazionate de transportul la Curtea de Apel Cluj.
Decizia civilă nr. 680 din 8 mai 20061 a Curţii de Apel Bucureşti, a avut ca subiect „Liberul
acces la informaţii de interes public” şi a stabilit ca adevăr legal faptul că „Accesul liber şi neîngrădit
al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul din principiile fundamentale ale
relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice, potrivit Constituţiei României şi documentelor
internaţionale ratificate de Parlamentul României. Informaţia de interes public este definită prin
art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, iar accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie
de interes public nu este condiţionat de justificarea unui interes personal, cum de altfel rezultă
din cadrul normativ în materie, Legea nr. 544/2001 şi Normele metodologice de aplicare a acestei
legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, ambele cu modificările ulterioare. Potrivit
cadrului normativ în materie, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau
instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care
îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Chiar şi în situaţia în care autoritatea sau instituţia
publică îndeplineşte o activitate ce i-a fost conferită de o lege specială, aceasta are calitatea/
obligaţia de a furniza informaţii de interes public, în sensul Legii nr. 544/2001, astfel cum sunt
definite acestea prin art. 5 din lege.”
Pentru a se ajunge la această soluţie s-a trecut prin etapa în care prin Sentinţa civilă nr. 4562
din 11.11.2005, pronunţată în Dosarul nr. 7613/CA/2005, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a a
respins excepţia lipsei de interes ca neîntemeiată, a admis acţiunea formulată de reclamanta SC
“L.” SRL în contradictoriu cu pârâta RA Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi a
obligat pârâta să furnizeze actele solicitate. Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că
actele solicitate de reclamantă se circumscriu prevederilor art. 1 şi art. 2 lit. b) din Legea nr.
544/2001 şi nu se încadrează la nici una dintre excepţiile enumerate de art. 12 din Legea nr.
544/2001. Legea nr. 544/2001 nu condiţionează accesul liber al cetăţeanului la informaţii de
justificarea unui interes personal. S-a reţinut că din motivarea acţiunii rezultă că reclamanta a
invocat dispoziţiile Legii nr. 544/2001, iar temeiul de drept al cererii, Legea nr. 554/2004, este
indicat greşit, instanţa nefiind obligată să ţină seama de acesta. Împotriva acestei sentinţe a
formulat recurs pârâta, invocând dispoziţiile art. 304^1 din Codul de procedură civilă, considerând
că: dispoziţiile Legii nr. 544/2001 nu sunt incidente în speţă. Reclamanta a invocat dispoziţiile
Legii nr. 554/2004, urmând ca pârâta să fie autoritate publică, în sensul art. 2 alin. (1) lit. b).
Recurenta nu utilizează bani publici proveniţi de la bugetul de stat, ci veniturile pe care le
realizează, de unde rezultă că dispoziţiile Legii nr. 544/2001 nu îi sunt aplicabile. În ipoteza în
care ar fi aplicabilă Legea nr. 544/2001, în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia lipsei de
interes, reclamanta având obligaţia să justifice buna-credinţă şi interesul în solicitarea informaţiilor.
Actele solicitate se încadrează în dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001, fiind
informaţii cu privire la date personale. Prin notele de concluzii, intimata-reclamantă a solicitat
respingerea recursului ca nefondat, incidenţa Legii nr. 544/2001 fiind solicitată de către reclamantă,
şi nu invocată din oficiu de către instanţă; interesul în formularea acţiunii este dovedit; recurenta
a acţionat ca autoritate publică administrativă în temeiul Legii nr. 10/2001.
Curtea, analizând motivele de recurs şi actele dosarului, a reţinut următoarele:
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- recurenta se organizează şi funcţionează în scopul administrării, păstrării integrităţii şi
protejării bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat al statului, deci nu se poate
sustrage principiului transparenţei, conform căruia are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea;
- simplul fapt că recurenta îndeplineşte şi o activitate ce i-a fost conferită de o lege specială
(Legea nr. 10/2001) cu privire la bunurile statului determină calitatea acesteia de a furniza
informaţii de interes public, în sensul Legii nr. 544/2001;
- informaţiile solicitate nu reprezintă excepţia prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr.
544/2001, necuprinzând date personale, ci informaţii de interes public ţinând de activitatea
recurentei;
- recurenta funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, însă nu poate
fi omis faptul că o parte a activităţii se realizează cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului,
că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, exercită atribuţiile instituţiei publice implicate
(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997), iar bugetul este aprobat de Guvern;
- recurenta are numai un drept de administrare asupra bunurilor statului, neputând invoca
excepţia prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001;
- Legea nr. 544/2001 nu impune pentru obţinerea unei informaţii de interes public justificarea
unui interes în sensul din Codul de procedură civilă;
- art. 3 şi 6 din Legea nr. 544/2001 prevăd că accesul la informaţiile de interes public se face
din oficiu sau la cerere, condiţia justificării unui interes nefiind solicitată;
- Legea nr. 544/2001, ca temei de drept al acţiunii, a fost indicată de către reclamantă, şi nu de
către instanţă din oficiu.
Raportat la aceste considerente, s-au constatat neîndeplinite prevederile art. 304^1 din Codul
de procedură civilă, iar Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură
civilă, a respins recursul ca nefondat.
Decizia civilă nr. 203 din 9 februarie 20061 a Curţii de Apel Bucureşti, a avut ca subiect
„Procedură prealabilă. Informaţii de interes public. Aplicarea principiului “specialia generalibus
derogant” şi a stabilit ca adevăr legal faptul că „Din coroborarea art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22 alin.
(1) şi art. 7 din Legea nr. 544/2001 rezultă că procedura administrativă prealabilă este facultativă
pentru materia informaţiilor de interes public. Nu sunt incidente dispoziţiile art. 7 din Legea nr.
554/2004, referitoare la obligativitatea plângerii administrative prealabile înainte de sesizarea
instanţei de judecată, deoarece Legea contenciosului administrativ constituie actul normativ cu
caracter general, iar Legea nr. 544/2001 are un caracter special, aplicându-se, prin urmare,
principiul specialia generalibus derogant”.
Pentru a se ajunge la această soluţie, mai întâi, prin Sentinţa civilă nr. 203 din 9.02.2005, Tri
bunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ
şi fiscal a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului în România - Comitetul Helsinki, în contradictoriu cu pârâta Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, a obligat pârâta să comunice reclamantei informaţiile solicitate prin Cererea nr. 46
din 24.06.2005 privind numărul reclamaţiilor, plângerilor, sesizărilor formulate şi admise, pe
categorii de probleme, şi măsurile dispuse, pe categorii de probleme, pentru anii 2003 şi 2004, iar
pentru anul 2005, să comunice toate informaţiile solicitate prin această cerere, a respins ca neînte
meiat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale. Pentru a pronunţa
această hotărâre, prima instanţă a reţinut că informaţiile cerute de reclamantă sunt informaţii de
interes public, aspect recunoscut şi de pârâtă, care a arătat părţii adverse, prin Adresa nr. 35175
din 11.07.2005, că aceste date se regăsesc pe site-ul său, considerând, prin urmare, că a răspuns la
solicitarea de informaţii publice. Tribunalul a constatat că rapoartele depuse nu conţin răspunsul
la toate punctele cerute de reclamantă. Astfel, s-a reţinut că pentru anul 2005 nu este publicată
1
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nici un fel de informaţie şi nu este necesar ca reclamanta să aştepte încheierea anului şi întocmirea
raportului anual pentru a cunoaşte activitatea pârâtei. Instanţa de contencios administrativ a
arătat în considerentele hotărârii atacate că modalitatea în care pârâta îşi centralizează datele este
irelevantă, aceasta fiind obligată să furnizeze solicitantului informaţiile de interes public care pri
vesc activitatea sa, în termenele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 544/2001, ţinând cont că legiui
torul nu a condiţionat accesul la informaţiile de interes public de existenţa prealabilă a unor rapoar
te de activitate. Totodată, s-a susţinut că împrejurarea că informaţiile sunt incluse în categoria celor
care se comunică din oficiu nu exclude comunicarea acestora şi la cererea persoanei interesate. Cât
priveşte daunele morale, tribunalul a considerat că acest capăt de cerere nu este întemeiat, nefiind
întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, în situaţia în care reclamanta nu a dovedit
suportarea unui prejudiciu. S-a concluzionat că, deşi în practica Curţii Europene a Drepturilor
Omului s-a stabilit că simpla încălcare a dreptului unei persoane îi produce acesteia un prejudiciu
moral, această prezumţie de vătămare nu este suficientă pentru obligarea autorităţii la repararea
prejudiciului pretins, în condiţiile în care nu se coroborează cu alte mijloace de probă.
Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat recurs, în termen legal, părţile. Recurentareclamantă a solicitat modificarea sentinţei atacate, în sensul admiterii capătului de cerere privind
acordarea de daune morale, motivându-şi în drept cererea de recurs pe dispoziţiile art. 304 pct. 9
şi art. 304^1 din Codul de procedură civilă. S-a considerat că respingerea capătului de cerere
privind acordarea daunelor morale este consecinţa aplicării greşite a legii, arătându-se că s-a
suferit un prejudiciu moral prin conduita şi prin atitudinea intimatei. S-a mai arătat că intimata a
avut o conduită ilicită şi o atitudine sfidătoare atât la adresa unui principiu esenţial al societăţii
democratice (transparenţa activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice, care include liberul acces
la informaţiile de interes public), cât şi la adresa reclamantei. A fost amintită de către recurentă
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care s-a pronunţat constant în sensul că
atunci când legea este încălcată autorităţile produc, în mod natural, şi prejudicii morale persoanelor
fizice sau juridice, care nu trebuie dovedite altfel decât prin prezumţii.
Recurenta-pârâtă a cerut modificarea hotărârii, în sensul respingerii primului capăt de cerere
ca neîntemeiat. În motivarea cererii de recurs s-a susţinut de către pârâtă că, soluţionând cererea
pe fond, deşi era prematur formulată, instanţa a pronunţat o hotărâre cu încălcarea dispoziţiilor
imperative ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, ale art. 32, art. 33 şi art. 36 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
123/2002, şi ale art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, motiv de modificare a
sentinţei prevăzut de art. 312 alin. 3 şi art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Totodată,
recurenta-pârâtă a apreciat că cererea petentei a fost greşit soluţionată şi pe fond, făcându-se o
greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale în materie. Au fost invocate prevederile art. 5
alin. (4) lit. a) din Legea nr. 544/2001, art. 9, art. 11 alin. (1) lit. a), art. 13, art. 22 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ. Recurenta-pârâtă a considerat că
informaţiile solicitate de petentă se comunică din oficiu de către comisie, în conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 32/2000. În plus, s-a arătat că informaţiile solicitate pentru
primele 5 luni ale anului 2005 nu au putut fi comunicate, deoarece nu existau, ele urmând a fi
întocmite în cadrul raportului anual ce se prezintă Parlamentului şi se dă publicităţii. S-a mai
precizat că prevederile Legii nr. 544/2001 obligă autorităţile publice să asigure accesul la orice
informaţii de interes public existente, şi nicidecum să creeze astfel de informaţii. În cadrul cererii
de recurs s-a detaliat modalitatea în care s-a răspuns la cererile petentei în ceea ce priveşte
informaţiile solicitate pentru anii 2003 şi 2004.
Analizând sentinţa atacată, în raport de criticile formulate, cât şi din oficiu, în baza art. 304^1
din Codul de procedură civilă, Curtea a constatat că recursul formulat de reclamantă este fondat,
iar cel declarat de pârâtă nu este fondat.
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În ceea ce priveşte excepţia de prematuritate a introducerii acţiunii, ca urmare a neîndeplinirii
procedurii prealabile, Curtea a apreciat că aceasta nu este întemeiată, pentru următoarele
considerente:
- potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, împotriva refuzului prevăzut la
art. 21 alin. (1) din lege se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei
publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
- trebuie precizat faptul că art. 21 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 se referă la refuzul explicit
sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea
prevederilor acestui act normativ;
- art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 menţionează că, în cazul în care o persoană se
consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se
află sediul autorităţii ori al instituţiei publice; Acelaşi articol statuează că plângerea se face în
termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7, în condiţiile în care art. 7
din lege se referă la termenele în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în
scris la solicitarea informaţiilor de interes public.
Din coroborarea tuturor acestor prevederi cuprinse într-o lege specială rezultă că procedura
administrativă prealabilă este facultativă pentru materia în discuţie. Mai trebuie făcută precizarea
că nu sunt incidente dispoziţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
referitoare la obligativitatea plângerii administrative prealabile înainte de sesizarea instanţei de
judecată, deoarece Legea nr. 554/2004 constituie legea cu caracter general, iar Legea nr. 544/2001
are un caracter special, aplicându-se, prin urmare, principiul “specialia generalibus derogant”.
Referitor la fondul cauzei, instanţa de control judiciar a apreciat că tribunalul a analizat corect
situaţia de fapt expusă anterior, în raport de materialul probator administrat în cauză, şi a realizat
o încadrare juridică adecvată. În speţă, trebuie amintite dispoziţiile art. 2 lit. b) din Legea nr.
544/2001, potrivit cărora prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care
priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi sau instituţii publice, definite la lit.
a) (orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse
financiare publice), iar accesul liber la aceste informaţii nu poate fi îngrădit, conform art. 1.
Curtea a considerat că informaţiile solicitate prin Cererea nr. 46 din 24.06.2005 pot fi încadrate
în categoria informaţiilor de interes public, pornind de la definiţia legală amintită mai sus.
Aprecierile făcute de instanţa de fond, referitoare la răspunsurile date de recurenta-pârâtă în
legătură cu informaţiile solicitate pentru anii 2003 şi 2004, sunt corecte, în raport de actele depuse
la dosar şi este corectă afirmaţia primei instanţe, în sensul că pentru anul 2005 nu era necesar ca
reclamanta să aştepte încheierea anului şi întocmirea raportului anual pentru a cunoaşte activitatea
pârâtei, pornind de la textul legal, care prevede că pârâta este obligată să furnizeze solicitantului
informaţiile de interes public care privesc activitatea sa, în termenele prevăzute de art. 7 din Legea
nr. 544/2001. Astfel, legiuitorul nu a condiţionat accesul la informaţiile de interes public de
existenţa prealabilă a unor rapoarte de activitate. Pe de altă parte, trebuie subliniată ideea că
anumite informaţii, chiar dacă sunt incluse în categoria celor care se comunică din oficiu, pot fi
comunicate şi la cererea persoanei interesate, datorită importanţei acestora pentru public,
importanţă subliniată de lege şi prin instituirea obligaţiei de a fi comunicate din oficiu. În
consecinţă, soluţia tribunalului, referitoare la obligarea pârâtei la comunicarea informaţiilor
solicitate prin Cererea nr. 46/2005, în sensul precizat în dispozitivul sentinţei recurate, este legală,
recursul formulat de recurenta-pârâtă fiind respins ca nefondat, în raport şi de dispoziţiile art.
312 alin. 1 din Codul de procedură civilă.
Recursul părţii adverse, în ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect acordarea unor daune
morale, este întemeiat, motiv pentru care a fost admis, având în vedere următoarele argumente:
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- nu se poate susţine că autoritatea publică pârâtă a avut o culpă majoră în comunicarea unui
răspuns adecvat către reclamantă, avându-se în vedere dificultatea, complexitatea, volumul
lucrărilor documentare, criterii precizate de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001;
- autoritatea recurentă-pârâtă a manifestat preocupare în soluţionarea cererii părţii adverse,
în acest sens fiind răspunsul comunicat acesteia ulterior pronunţării sentinţei atacate în cauză;
- în speţă, sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă,
întrucât respingerea capătului de cerere privind acordarea daunelor morale este consecinţa
greşitei aplicări a legii, recurenta-reclamantă suferind un prejudiciu moral produs ca urmare a
atitudinii intimatei, care nu a dat un răspuns complet cererii sale, fiind încălcat astfel un principiu
esenţial, acela al transparenţei activităţii autorităţilor publice, care include şi accesul liber la
informaţiile de interes public;
- datorită furnizării unor informaţii parţiale şi incomplete, recurenta-pârâtă a afectat imaginea
asociaţiei reclamante, avându-se în vedere obiectul de activitate al acesteia.
- judecătorul poate folosi şi prezumţia de vătămare a intereselor unei persoane, datorită
faptului că şi prezumţiile constituie, potrivit dreptului intern, dovezi în cauză, conform dispoziţiilor
art. 1170 din Codul civil.
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UNELE ASPECTE ALE ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE
A COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE
MĂRGINEANU Lilia, lector universitar, doctor,
ULIM, Chişinău
Noţiuni generale cu privire la rolul administraţiei publice în vederea protecţiei copilului.
Toate popoarele, tuturor timpurilor şi-au dorit un nivel de trai decent, iar rolul de a organiza
şi dirija viaţa socială spre binele şi în interesul majorităţii membrilor societăţii date, întru
satisfacerea nevoilor sociale prin prestarea de servicii de interes vital i-a revenit conducerii sociale,
administraţiei publice în sensul modern [10, p. 3]. Aceasta e de înţeles, deoarece statul, fiind o
creaţie a omului, are menirea să-i servească lui, subordonând acestui scop mecanismul integral al
puterii şi administrării. În fond, toate atribuţiile unui stat sunt legate de soarta poporului său, de
asigurarea unor garanţii ale drepturilor şi libertăţilor omului, iar mijloacele prin care administraţia
publică a încercat să realizeze acest obiectiv au fost diferite, ele fiind influenţate de anumiţi factori
de natură politică, economică, socială etc.
Deşi drepturile omului sunt universale şi toţi se nasc egali, viaţa în virtutea diversităţii sale
obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi egale pentru a-şi dezvolta şi exercita în volumul
necesar drepturile sale, existând pericolul instituirii unor inegalităţi. De aceea, este necesar ca
autorităţile administraţiei publice, prin diferite activităţi, să asigure şanse şi oportunităţi
acceptabile de realizare a drepturilor fiecărui individ, instituind un mediu favorabil pentru toţi şi,
în primul rând, pentru cei care sunt sau pot deveni dezavantajaţi, spre a nu admite excluderea
acestora din viaţa socială. Se poate menţiona că, din cauza lipsei de maturitate fizică şi intelectuală,
copiii au nevoie de protecţie şi îngrijire specială. Însă, asigurând protecţie şi îngrijire tuturor
copiilor din jurisdicţia statului, administraţia urmează să-şi concentreze eforturile asupra copiilor
ce se află în situaţie de dificultate şi să întreprindă măsuri de ocrotire a acestora în conformitate
cu situaţia de dificultate. În contextul vizat, rolul principal în soluţionarea problemelor copilului
aflat în dificultate le revine autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor desconcentrare
ale ministerelor şi altor organe centrale de specialitate în teritoriu.
Întrucât familia constituie unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural pentru creşterea
şi bunăstarea tuturor membrilor săi, pentru deplina şi armonioasa dezvoltare a personalităţii
copilului, acesta trebuie să crească într-un mediul familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste
şi înţelegere. Asistenţa şi ocrotirea drepturilor copilului prin părinţi se realizează pe baza unui
parteneriat dintre familie şi stat, în limitele unor instituţii socio-juridice reglementate prin lege.
În particular, Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000, în vigoare din
20.04.2001, reglementează: a) relaţiile juridice dintre părinţi şi copii la Titlul III; b) obligaţia de
întreţinere dintre părinţi şi copii – la Titlul IV şi c) educaţia copiilor rămaşi fără ocrotire
părintească – la Titlul V. De regulă, interesele statului şi ale părinţilor se află în legătură directă,
iar relaţiile familie-stat în asigurarea protecţiei copilului derulează astfel încât, în nici un moment
al dezvoltării sale copilul nu trebuie să fie lipsit de ocrotire [9, p. 380]. De aceea, ori de câte ori
părinţii nu pot asigura condiţiile şi standardele necesare dezvoltării copilului în mediul familial
(din motive obiective sau din culpă), statului îi revine obligaţia de a sprijini sau de a prelua integral
(prin măsuri cu caracter temporar sau permanent) ocrotirea drepturilor copilului. Prin urmare,
autorităţile publice intervin de fiecare dată când dezvoltarea, securitatea sau integritatea fizică sau
morală a copilului este pereclitată.
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În asemenea situaţii se află acei copii, care: temporar sau permanent sunt privaţi de mediul
familial; ale căror necesităţi speciale nu pot fi asigurare de către propria familie – cu dizabilităţi
fizice sau mintale, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, victime ale altor maladii; cărora nu li se creează
în familie minime de dezvoltare şi supravieţuire – din familii cu mulţi copii, familii cu părinţi
bolnavi, consumatori de alcool sau droguri etc.; copiii care sunt sau pot deveni victima violenţei
în familie, a abuzului sau neglijării, a maltratării sau exploatării economice sau sexuale; copiii
care se află în conflict cu legea etc. Şi dacă în unele situaţii autorităţile administraţiei publice
conlucrează cu părinţii în vederea depăşirii situaţiei de dificultate pentru copil, atunci în cazul
copiilor rămaşi fără ocrotire părintească autorităţilor administrative le revine integral
responsabilitatea pentru protecţia şi îngrijirea acestor copii.
Autorităţile publice responsabile pentru protecţia copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.
În cazurile: a) de deces al părinţilor; b) de decădere a lor din drepturile părinteşti; c) de declarare
a părinţilor ca fiind incapabili; d) de boală sau absenţă îndelungată a părinţilor; e) de eschivare de
la educaţia copilului; f) de eschivare de la apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului;
d) refuzului părinţilor de a-şi lua copilul din instituţiile educative, curative sau din alte instituţii
în care aceştia se află, precum şi în alte cazuri de lisă a grijii părinteşti, apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale copilului se pune pe seama autorităţii tutelare.
Care sunt aceste autorităţi? Potrivit prevederilor Codului familiei, autorităţi tutelare sunt: a)
autoritatea centrală pentru protecţia copilului; b) organele executive ale autorităţilor administraţiei
publice locale din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II; c) autorităţile deliberative din
unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I [2, art. 113, alin.1]. În acest context, ţinem să amin
tim că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 52 din 18.01.2007 privind reorganizarea unor organe
centrale de specialitate ale administraţiei publice în Republica Moldova a fost reorganizat Ministe
rul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin divizare în Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei So
ciale, Familiei şi Copilului (MPSFC). MPSFC a preluat de la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei So
ciale funcţiile ce ţin de domeniul protecţiei sociale, de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului funcţiile
ce ţin de protecţia copilului, precum şi funcţiile ce ţin de competenţa Comitetului pentru Adopţii.
Astfel: a) Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului este autoritatea administraţiei publice
centrală responsabilă pentru protecţia drepturilor copilului; b) exercitarea funcţiilor autorităţii tutelare
în numele consiliului raional (municipal) se pune pe seama direcţiei (secţiei) asistenţă socială şi
protecţie a familiei şi copilului, iar c) primarul exercită, în numele consiliului local, funcţiile de
tutelă şi curatelă, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor. [6, art. 34, alin. 4, lit. b];
De menţionat faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 30.01.1998 a fost instituit
Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului – organ guvernamental menit să
asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi familiei,
inclusiv identificarea direcţiilor prioritare de intervenţie în domeniul protecţiei drepturilor copi
lului, evaluarea şi monitorizarea respectării reglementărilor legale, precum şi coordonarea activi
tăţii tuturor instituţiilor de stat şi alternative ce activează în domeniu. Prin Hotărârea Guvernului
nr. 404 din 09.04.1998 – a fost aprobat Regulamentul Comitetului. Potrivit pct. 15 al respectivului
Regulament, organele autorităţilor publice locale urmau să creeze consilii raionale, municipale şi
locale pentru protecţia drepturilor copilului. Practic, în majoritatea raioanelor aceste consilii nu
au fost create, iar dacă şi au fost create, atunci activitatea lor a fost nesatisfăcătoare.
Credem că aceasta a fost cauza principală pentru care, prin Hotărârea Guvernului nr. 1001 din
30.09.2005 a fost abrogată Hotărârea nr. 106 din 30.01.1998 şi instituit Consiliul naţional pentru
protecţia drepturilor copilului. În opinia noastă, suntem în prezenţa unui caz tipic de schimbare
cosmetică şi nu de esenţă. Doar, un atare Consiliu cu un atare scop, cu acelaşi preşedinte şi aceleaşi
funcţii a membrilor acestuia era deja instituit încă din 1998. Chiar şi Regulamentul de funcţionare
a rămas acelaşi până în prezent. Iar rezultatele pozitive înregistrate în activitatea de protecţie a
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drepturilor copilului, inclusiv şi a celui rămas fără ocrotire părintească, în mare parte, se datora
suportului metodologic şi material al organismelor internaţionale ce activează în domeniul dat.
Competenţa autorităţilor tutelare. De competenţa autorităţilor tutelare sunt următoarele
activităţi: a) depistarea copiilor rămaşi fără ocrotire părintească; b) evidenţa acestor copii, în
funcţie de circumstanţele concrete în urma cărora copiii au rămas fără ocrotire părintească; c)
plasamentul copiilor în scopul protecţiei lor; d) controlul sistematic asupra condiţiilor de
întreţinere, educaţie şi instruire a acestora.
Depistarea şi evidenţa copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. Legislaţia naţională prevede
obligaţia persoanelor cu funcţii de răspundere, precum şi a oricărui cetăţean de a înştiinţa
autoritatea tutelară despre faptul rămânerii copilului fără ocrotire părintească. Astfel:
- Obligaţia de a înştiinţa autoritatea tutelară, în termen de 5 zile de la data aflării faptului că
un copil a rămas fără ocrotire părintească pentru: a) cei apropiaţi copilului (rudele), precum şi
administratorul şi locatarii casei în care locuieşte; b) serviciul de stare civilă – în cazul înregistrării
unui deces; c) notarul public – în cazul deschiderii unei succesiuni; d) instanţa judecătorească,
lucrătorii procuraturii şi ai poliţiei – în cazul pronunţării, aplicării sau executării unei sancţiuni
privative de libertate; e) autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum
şi orice altă persoană este prevăzută de Codul civil [3, art. 37];
- Persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de instruire, curative, de asistenţă socială,
precum şi orice altă persoană care deţine informaţii despre copilul aflat în dificultate, sunt obligate
să comunice despre acest copil autorităţii tutelare, potrivit prevederilor art. 114, alin. 1 din Codul
familiei, iar, potrivit art. 53, alin. 6 - „Persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi cetăţeni care ştiu
despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului, despre încălcarea drepturilor şi
intereselor lui legitime sunt obligate să comunice acest fapt autorităţilor tutelare, făcând tot
posibilul pentru a proteja drepturile şi interesele legitime ale copilului;
Nerespectarea acestor obligaţii prevăzute de legislaţie atrage răspunderea administrativă a per
soanelor respective pentru neraportarea faptelor cunoscute în termenul stabilit. În particular:
- Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de instruire, curative,
de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de 5 zile pentru comunicare
autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără îngrijire părintească, care pot fi ulterior transmişi
spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare – atrage după sine aplicarea unei
amenzi în mărime de la cinci la zece unităţi convenţionale [4, art. 171/3].
- Ne comunicarea autorităţii tutelare de către persoanele cu funcţii de răspundere sau orice
alte persoane despre existenţa unui pericol eminent pentru viaţa sau sănătatea copilului, ori
despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime atrage după sine răspunderea administrativă
– amenda de la 5 la 10 salarii minime [4, art. 170/4].
Autoritatea tutelară care a fost informată despre copilul rămas fără ocrotire părintească este
obligată, în termen de 3 zile, să efectueze un control al condiţiilor de trai ale copilului şi, dacă se
confirmă lipsa îngrijirii din parte părinţilor, să ia copilul la evidenţă, asigurând apărarea
drepturilor şi intereselor lui legitime, printr-un plasament provizoriu, admis de lege, până la
determinarea, în modul prevăzut de lege, a formei de protecţie adecvate [2, art. 114, alin. 1]. Se
poate menţiona că autorităţile tutelare ţin şi evidenţa cetăţenilor Republicii Moldova care doresc
să adopte copii rămaşi fără ocrotire părintească.
În termen de 10 zile din momentul luării la evidenţă a copilului rămas fără ocrotire părintească,
autoritatea tutelară este obligată să comunice informaţia respectivă autorităţii centrale pentru
protecţia copilului [CF, art. 114, alin. 3] – Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,
care ţine evidenţa copiilor propuşi pentru adopţie, precum şi a cetăţenilor Republicii Moldova, a
cetăţenilor străini şi apatrizilor care doresc să adopte copii cetăţeni ai Republicii Moldova.
Plasamentul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. În vederea protecţiei copilului rămas
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fără ocrotire părintească, administraţia publică locală, la propunerea autorităţii tutelare, decide
asupra plasamentului acestuia. Legislaţia în vigoare prevede atât plasamentul temporar cât şi
plasamentul permanent al copilului într-un mediu familial alternativ, adecvat dezvoltării
complexe a personalităţii copilului. De exemplu, copiii rămaşi fără ocrotire părintească pot fi
plasaţi pentru îngrijire şi educaţie: a) adoptatorului sau soţilor adoptatori; b) sub tutelă (curatelă);
c) în casele de copii de tip familial; d) în instituţiile de stat pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără
ocrotire părintească, de orice tip (educative, de instruire, curative, de asistenţă socială), dacă nu
există alte posibilităţi [2, art. 115, alin. 1]. Opţiunea pentru una dintre formele de plasament al
copilului rămas fără ocrotire părintească se face în funcţie de circumstanţele concret-situaţionale
ale copilului, ţinând cont de interesul superior al acestuia, precum şi de necesitatea continuităţii
în creşterea şi educaţia copilului, de originea sa etnică, religioasă, culturală sau lingvistică.
Până la determinarea formei de protecţie adecvate şi permanente, autoritatea tutelară va
asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului printr-un plasament provizoriu,
admis de lege. În opinia noastră: a) autoritatea tutelară ar trebui să evalueze, cu preponderenţă,
posibilitatea încredinţării copilului rudelor sale, până la gradul trei de rudenie, inclusiv, prezentând
consiliului local (raional, municipal, comitetului executiv al unităţii administrativ-teritoriale cu
statut juridic special) propuneri în acest sens; b) dacă nu există rude cărora ar putea fi încredinţat
copilul, acesta poate fi încredinţat unei familiei sau unei persoane care consimte la aceasta şi care
prezintă condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase a copilului; c)
dacă nu există familii sau persoane corespunzătoare, copilul poate fi încredinţat unui serviciu
public specializat sau unui organism privat autorizat în condiţiile legii. În aceste cazuri, măsura
încredinţării provizorii poate dura până în momentul în care copilul este plasat într-o familie sub
tutelă (curatelă), într-o casă de tip familial sau este adoptat.
Este indiscutabil faptul că cea mai sigură soluţie pentru a satisface nevoile copilului rămas
definitiv fără ocrotire părintească o prezintă instituirea adopţiei. Încuviinţarea adopţiei copilului
se face de către instanţa judecătorească la cererea persoanelor (persoanei) care solicită adopţia, cu
examinarea cauzei în modul prevăzut pentru procedurile speciale, cu respectarea condiţiilor
stabilite de legislaţia procesuală civilă. Care este rolul autorităţilor administraţiei publice în procesul
de instituire a adopţiei? În primul rând, în baza încheierii judecătoreşti, în cadrul pregătirii pricinii
pentru examinare, organul de tutelă şi curatelă de la domiciliul (locul de aflare) a copilului sau,
după caz, de la domiciliul adoptatorilor, întreprinde toate măsurile pentru a clarifica situaţia
asupra caracterului raţional al adopţiei şi corespunderii acesteia intereselor copilului, prezentând
instanţei de judecată următoarele documente: a) avizul asupra rezultatelor examinării condiţiilor
de trai ale adoptatorilor; b) avizul asupra rezultatelor verificării piedicilor din calea încuviinţării
adopţiei, posibilităţii de a fi adoptator şi corespunderii adopţiei intereselor copilului; c) adeverinţa
medicală privind starea de sănătate, dezvoltarea fizică şi mintală a copilului; d) consimţământul
în scris al copilului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, precum şi consimţământul acestuia la
o eventuală schimbare a numelui; e) acordul în scris al părinţilor la adopţia copilului sau, după
caz, consimţământul scris la adopţie al tutorelui (curatorului), al părinţilor adoptivi, al condu
cătorului instituţiei în care este internat copilul rămas fără ocrotire părintească; f) în cazul adopţiei
de către cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi în străinătate, de către cetăţeni străini sau
apatrizi care nu sunt în raporturi de rudenie cu copilul – documentul ce confirmă că la banca de
scont statală a datelor despre copiii rămaşi fără ocrotire părintească există informaţii despre
copilul ce se adoptă, precum şi documentele ce atestă imposibilitatea plasării lui, pentru educaţie,
într-o familie de cetăţeni ai Republicii Moldova sau, pentru adopţie, în familia rudelor lui,
indiferent de cetăţenia şi domiciliul acestora, precum şi alte date solicitate de instanţă necesare
soluţionării pricinii. În al doilea rând, autoritatea tutelară participă obligatoriu la examinarea
pricinii privind încuviinţarea adopţiei. De amintit şi faptul că, în cazul în care se decide
101

încuviinţarea adopţiei, în termen de 5 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti,
instanţa trimite o copie autentificată de pe hotărâre organului de stare civilă de la locul pronunţării
hotărârii, care va efectua înregistrarea de stat a adopţiei.
O altă instituţie socio-juridică de ocrotire a drepturilor copilului ce oferă temporar sau
permanent – în funcţie de modificările care apar în situaţia care a impus deschiderea sa – un
mediu familial alternativ necesar dezvoltării persoanei minorului şi administrării bunurilor sale
este tutela şi curatela. Autorităţile administraţiei publice locale, la cererea solicitantului şi în baza
avizului scris al autorităţii tutelare, sunt obligate să hotărască asupra instituirii tutelei sau curatelei
în termen de o lună de la data primirii informaţiei respective. Până la numirea tutorelui sau
curatorului, atribuţiile lor sunt exercitate de autoritatea tutelară [3, art. 36]. Tutela se instituie
asupra copiilor ce nu au atins vărsata de 15 ani, iar la atingerea vârstei de 15 ani, tutela se
transformă în curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei hotărâri suplimentare.
În cazul în care asupra copiilor întreţinuţi şi educaţi în instituţiile de stat nu este instituită tutela
(curatela), obligaţiile tutorelului (curatorului) sunt puse pe seama administraţiei instituţiei
respective [CF, art. 144, alin. 1], iar apărarea drepturilor copiilor externaţi din instituţiile de stat
este preluată de către autorităţile tutelare. Concomitent, ţinem să amintim că, plasarea copiilor în
instituţii rezidenţiale pentru a li se oferi îngrijire, nu mai corespunde rigorilor timpului, accentul
fiind pus pe alternativele de plasament care oferă un mediu familial sau cât mai aproape de cel
familial. De aceea, plasamentul copilului într-o instituţie rezidenţială va fi acceptat doar ca un
plasament provizoriu, până la adopţie sau găsirea altei alternative familiale permanente.
În scopul asigurării protecţiei drepturilor copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, autorităţile
administraţiei publice locale pot decide crearea caselor de copii de tip familial, crearea altor
servicii comunitare: serviciul asistenţilor parentali profesionişti, centre sau cămine pentru copii
rămaşi fără ocrotire părintească etc. De exemplu, casa de copii de tip familial este creată prin
decizia consiliului raional (municipal), Adunării Populare a Găgăuziei, în baza cererii părinţiloreducatori, a actelor necesare anexate la aceasta şi avizului autorităţii tutelare, întocmit în urma
anchetei sociale a familiei care doreşte să întemeieze casa de copii.
Plasarea copilului în casa de copii de tip familial se va coordona cu autoritatea tutelară, iar
autoritatea administraţiei publice locale poate hotărî plasarea copilului doar cu avizul autorităţii
tutelare, care va efectua selectarea părinţilor-educatori. Ţinem că menţionăm faptul că, în casele
de copii de tip familial pot fi plasaţi pentru îngrijire de la 3 până la 7 copii cu vârste de până la 14
ani. Copiii aflaţi în raporturi de rudenie sunt plasaţi în aceiaşi casă de copii, cu excepţia cazurilor
când separarea se face în interesul copiilor, iar dacă copilul a împlinit vârsta de 10 ani, plasarea se
face doar cu acordul acestuia, certificat de autoritatea tutelară.
Cu părere de rău, la moment în republică nu există un act normativ care ar stabili condiţiile
de plasare a copilului la un asistent parental profesionist. Cu toate acestea, se poate menţiona că,
după aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 24 din 10.01.2007 cu privire la modul de angajare a asis
tenţilor sociali, autorităţile administraţiei publice se pot conduce de prevederile actului normativ
respectiv pentru selectarea asistenţilor paternali - persoanelor care ar putea asigura, prin activita
tea pe care o desfăşoară la domiciliul lor, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primesc
în plasament temporar, până la plasarea lor într-o casă de copii de tip familial, instituirii tutelei
(curatelei) sau în vederea adopţiei. Totuşi, acolo unde autorităţile administraţiei publice dau
dovadă de maturitate, iniţiativă creatoare şi grijă adevărată faţă de copii, cu suportul organismelor
internaţionale ce activează în domeniu, au elaborat mecanisme proprii de recrutare, atestare,
angajare şi evaluare a activităţii asistentului paternal profesionist. Un exemplu elocvent în acest
sens ar putea servi primăria municipiului Chişinău, consiliul raional Cahul, Ungheni şi Orhei.
Controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire a copiilor rămaşi fără
ocrotire părintească. Chiar de la început trebuie de accentuat faptul că, grija autorităţilor admini
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straţiei publice faţă de copilul rămas fără ocrotire părintească nu încetează odată cu plasamentul
acestuia. Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a controla sistematic condiţiile de între
ţinere, educaţie şi instruire a acestor copii. Deşi, după încuviinţarea adopţiei, instituirea tutelei
(curatelei) sau plasării copilului într-o casă de copii de tip familial, responsabilitatea principală
pentru îngrijirea şi ocrotirea copilului revine adoptatorului, tutorelui şi respectiv, părinţilor-educa
tori, autorităţile tutelare continuă să monitorizeze modul în care aceştia beneficiază de drepturile
lor, îşi exercită obligaţiunile asumate, iar în caz de necesitate – le acordă asistenţă şi sprijin meto
dologic, juridic, psihologic, material, financiar etc. De regulă, plasamentul copilului este monitorizat
de către asistentul social al direcţiei/secţiei de protecţie a drepturilor copilului, care supraveghează
dacă copilului îi este creată o ambianţă familială agreabilă (condiţiile de trai, alimentarea,
comunicarea, îmbrăcămintea şi încălţămintea, facilităţile educaţionale, sociale, medicale, culturale
etc.). Întrucât practic este imposibil a dezvălui în cadrul acestui articol toate acţiunile întreprinse
de către administraţia publică în vederea supravegherii şi controlului sistematic asupra condiţiilor
de întreţinere a acestor copii, ne vom limita doar la unele măsuri de protecţie. De exemplu:
- Pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă), părinţilor adoptatori, tutorilor (cura
torilor) li se plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea îmbrăcămintei, încălţămin
tei, obiectelor de igienă personală etc. Dreptul la plata indemnizaţiei apare din momentul intrării în
vigoare a hotărârii judecătoreşti cu privire la adopţie sau din momentul emiterii deciziei cu privire
la instituirea tutelei (curatelei). Aceste indemnizaţii se stabilesc de către primăriile oraşelor (munici
piilor), satelor (comunelor) şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi se plă
tesc din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective în temeiul cererii depuse de solicitant
(părinte adoptator, tutore (curator) la primăria de la domiciliul copilului. Dacă copilul domiciliază
în municipiul Chişinău, cererea se depune la pretura sectorului în care domiciliază familia, iar dacă
copilul domiciliază pe teritoriul Găgăuziei – la Comitetul Executiv al Găgăuziei [7, pct. 6 şi 7].
Administraţia publică locală este obligată să emită decizia cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei
sau cu privire la refuzul de a stabili şi plăti indemnizaţia. De menţionat că, la emiterea deciziei
respective, administraţia publică locală se va conduce de prevederile pct. 3 al Hotărârii Guvernului
nr. 581, prin care sunt prevăzute cazurile în care indemnizaţiile respective nu se plătesc.
- În scopul asigurării protecţiei drepturilor copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire
părintească din casele de copii de tip familial, de la 01.01.2003, în limitele mijloacelor prevăzute
pentru învăţământ în bugetul anual al unităţii administrativ-teritoriale se finanţează casele de
copii de tip familial. Potrivit actelor normative în vigoare, sunt prevăzute următoarele norme
pentru un copil: a) alocaţii anuale pentru procurarea inventarului necesar, îmbrăcămintei,
încălţămintei, rechizitelor şcolare, obiectelor de igienă şi medicamentelor (1000lei); b) alocaţii
lunare pentru întreţinerea unui copil de vârstă preşcolară (180 lei), iar de vârstă şcolară (200lei);
c) alocaţii lunare destinate compensării mijloacelor financiare necesare pentru deservirea
clădirilor, achitarea consumului de gaze, energie termică, procurarea cărbunilor şi lemnelor, altor
cheltuieli gospodăreşti (în baza facturilor de achitare sau a altor documente financiare, conform
normativelor şi tarifelor în localitatea respectivă); d) compensarea plăţii pentru energia electrică
(30kw lunar pentru fiecare copil şi 60 kw pentru apartamentul sau casa dotată cu plită electrică);
e) compensarea plăţii de abonament pentru telefon (conform normelor şi tarifelor în vigoare) şi
f) indemnizaţie unică la împlinirea vârstei de 18 ani pentru fiecare copil care nu învaţă în instituţii
de învăţământ secundar profesional şi superior, ce se virează la contul personal al copilului,
deschis în instituţiile bancare (1000 lei) [8, Anexa nr. 1]. Concomitent, se poate menţiona că,
potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 430 din 08.04.2002 „Cu privire la majorarea
salariilor angajaţilor din unităţile sferei sociale, finanţate de la buget” sunt stabilite salariile de
funcţie pe categoriile de salarizare pentru părinţii educatori. Acestea se majorează cu 10 la sută
pentru fiecare 5 ani de funcţionare a casei de tip familial.
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- În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de întreţinere şi educaţie a copiilor orfani şi a celor rămaşi
fără ocrotire părintească din casele de copii şi şcoli (gimnaziile) internat de toate tipurile au fost
aprobate şi începând cu 01.01.2005 se aplică normele naturale de asigurare cu produse alimentare,
îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării.
Finanţarea cheltuielilor respective se efectuează în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual
pentru învăţământ în bugetul de stat şi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. De
menţionat că, începând cu 01.01.2007, în scopul organizării alimentării copiilor din instituţiile
instructiv-educative, în limita alocaţiilor bugetare aprobate, pentru copiii de vârstă preşcolară şi
şcolară din casele de copii, gimnazii (şcoli) de tip internat şi sanatorial, precum şi din şcolile de
meserii pentru surzi şi hipoacuzii, orbi şi slabvăzători se alocă câte 18 lei pe zi.
Autoritatea tutelară, în parteneriat cu părinţii-educatori şi/sau administraţia instituţiei
instructiv-educative, ia toate măsurile pentru ca plecarea copilului din casa de copii de tip familial
sau instituţia rezidenţială să se facă conform unui plan şi într-un anumit mod care să-i permită
copilului o trecere şi încadrare cât mai uşoară în viaţa de adult. Planul individualizat al tânărului
va cuprinde atât activităţile pregătitoare cât şi sprijinul material pe care tânărul trebuie să-l
primească pentru a se integra cu succes în viaţa de adult. Activităţile de pregătire a tânărului
pentru viaţa de adult trebuie să favorizeze: dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi copii;
dezvoltarea sentimentului de încredere în sine; pregătirea pentru muncă; activităţi zilnice curente
de autogospodărire etc. Integrarea socială şi profesională a tinerilor presupune dezvoltarea unui
parteneriat activ cu membrii comunităţii locale, cu reţeaua de servicii şi instituţii existente, iar
programul de activităţi de integrare include următoarele aspecte: educaţie, cursuri de perfecţionare;
informaţii referitoare la locuinţă; servicii de asistenţă medicală; modul de menţinere a legăturilor
cu părinţii-educatori, şi/sau administraţia instituţiei.
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“Darurile orbesc ochii înţelepţilor si schimbă cuvintele drepţilor”
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SUMMARY
In this work, I wanted to set off the reasons who gives birth the corruptions that we meet at the
officials. I made a historical fleeting about the corruption actions still antiquity,in Greece, Rome,
Russia, France, and Romanian country, as well as the recrimination of this actions in Romanian
criminal law from bygone.
Also, I wrote about the kinds of corruption from a lot of sectors of activities (health, education)
and the type of reasons (administrative, economics, social, cultural, subjective and judicials). Besides
those causes, I set off characteristic value of corruption, as a study consequence and also,as a
perception of population.
In the end of the theme, I had specify the risk factors of corruption and the vulnerable sectors in
front of corruption in Romania.

SCURT ISTORIC AL FAPTELOR DE CORUPŢIE
Istoria societăţii umane pune în evidenţă faptul că infracţionalitatea si corupţia sub toate
formele de manifestare, au existat si s-au dezvoltat la diferite intensităţi din cele mai vechi
timpuri.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul “corupţie”, provine din latinescul “corruptio”1,care
înseamnă a se degrada, a încălca normele moralei, a strica, a deforma, o abatere de la o datorie.
Corupţia există încă din antichitate, ca un fenomen foarte grav, dar şi foarte răspândit în
rândul funcţionarilor2. Aşa se explică de ce oamenii bogaţi îşi puteau permite orice, iar cei săraci
erau nevoiţi să suporte severitatea şi abuzurile lor.
În Grecia Antică, actele de corupţie erau atât de frecvente, în special mita, încât Platon
propunea să fie pedepsiţi cu moartea funcţionarii care primeau daruri pentru a-şi face datoria.
Deosebit de aspru erau pedepsiţi magistraţii care judecau pricinile în schimbul banilor primiţi.
Herodot povesteşte că regele persan Cambyse a poruncit să fie ucis un judecător vinovat de
corupţie, iar cu pielea acestuia şi-a tapisat scaunul. Darius, un alt rege persan, îi condamna la
moarte pe judecătorii corupţi prin crucificare. De asemenea, Cicero era de părere ca magistratul
care ajunge sa fie corupt, săvârşea una dintre cele mai odioase crime.
Ulterior, la Roma, când corupţia era în floare, magistraţii puteau primi daruri, fără a depăşi o
anumită sumă anuală.
În vechiul drept francez, ş-au păstrat principiile privind incriminarea şi sancţionarea faptelor
de corupţie din dreptul roman. Deseori, se confunda cu infracţiunea de furt, fiind sancţionată
chiar şi tentativa. Era răspunzător atât mituitorul, cât şi mituitul. Atunci când erau interese
reciproce, actele de corupţie erau foarte greu de dovedit.
1
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În Rusia, pe vremea ţarilor, mituirea funcţionarilor era ceva uzual, chiar şi pentru demnitarii
de stat1.
Corupţia sub toate formele sale, era prohibită de dreptul roman, prin interzicerea oamenilor
cu funcţii de a primi anumite bunuri. Fundamentul se regăsea în justificarea averilor magistraţilor
şi avocaţilor. Legile vremii ce sancţionau actele de corupţie erau: “Lex Cincia de danis et numeribus”,
“Legea celor XII Table”, “Culpurnia”, “Cornelia”, “Sevilia”, s.a. Pedepsele erau variate, de la eliberarea
din funcţie, confiscarea foloaselor până la pedeapsa cu moartea.
În vechiul drept penal român, corupţia este incriminata foarte târziu, datorita nedepistării şi
lipsei de conştientizare a efectelor negative, a consecinţelor deosebit de grave pe care le produce,
şi nu datorită faptului că nu existau.
Cadourile oferite funcţionarilor erau uneori oficiale, alteori nu, era un lucru firesc, aceştia
ajungând de cele mai multe ori sa le pretindă.
Începând cu anul 1632, au apărut legile: “Pravila lui Matei Basarab”, ”Glava Pervaia”,
”Letopiseţul Moldovei”, care sancţionau aceste fapte. Cei mai afectaţi au fost atunci judecătorii,
care nu mai puteau pretinde foloase în schimbul unei soluţii favorabile.
În 1780, a apărut “Pravilniceasca Condică” a domnitorului Alexandru Ipsilante, în care se
stipulează că judecătorul care se va lăsa corupt, “în nici un caz nu va scăpa de grea pedeapsă a
Domniei mele”.
În 1826, apare în Moldova noţiunea de corupţie în “Cronica criminalicească şi procedura ei”,
care pedepsea funcţionarii cu închisoarea, dacă îşi îndeplineau atribuţiile de serviciu contra unor
bunuri.
În 1852, apare în Muntenia “Condica de drept penal şi procedură penală” sub domnia lui
Barbu Ştirbei şi sancţiona aspru funcţionarii care acceptau daruri pentru a îndeplini vreun act
legat de atribuţiile de serviciu.
Codul Penal din 1865, deşi a avut ca model Codul Penal francez din 1810, nu a incriminat
decât mituirea pasivă (luarea de mită) nu şi darea de mită. Incriminată a fost doar infracţiunea de
trafic de influenţă. Acest Cod, conţinea norme riguroase, iar pedepsele erau echilibrate.
În vremea respectivă, se aplicau în paralel şi prevederile altor coduri străine (spre exemplu, în
Bucovina, se aplica Codul Penal austriac, ce dispunea ca pedepse pentru actele de corupţie,
confiscarea darului primit şi închisoarea).
Codul Penal din 1936, incrimina pe lângă “traficul de influenţă” şi “darea de mită”; fiind
reglementate în Titlul VI din partea specială a Codului Penal, în capitolul “Infracţiuni de serviciu
sau în legătură cu serviciul”, în art. 254, 255, 256, 257.
După anul 1990, a apărut o largă legislaţie internă privind corupţia, lucru ce subliniază
preocupările actuale asupra acestui fenomen.
Corupţia este un fenomen social, expresia unor manifestări de descompunere morală, degra
dare spirituală şi de aceea, prevenirea şi combaterea ei se află în atenţie internă şi internaţională.
Se poate rosti fără teamă că este un neadevăr, că acest fenomen îşi întinde adânc tentaculele în
interiorul organelor de stat, oricare ar fie ele.
Etimologia sintagmei “autoritate publică”2, îşi are originea în limba latină (auctoritas publicus),
şi desemna un reprezentant al statului, organ sau instituţie de stat ce reprezintă puterea politică şi
administrativă, iar a noţiunii de “administraţie”, din latinescul “ad minister”, însemnând a servi
pentru. Există două categorii de autorităţi publice şi anume:
- autorităţile administraţiei publice centrale: ministere, alte organe centrale ale administraţiei
publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, autorităţile administrative autonome,
serviciile publice descentralizate;
1
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- autorităţile administraţiei publice locale în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale
si orăşăneşti ca autorităţi deliberative si primarii, ca autorităţi executive, servicii publice de interes
local sau judeţean. Primarii şi consiliile locale funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice
locale şi trebuie să rezolve treburile publice ce-i revin.
Conform Legii nr.544/2001, art.5, privind liberul acces la informaţiile de interes public, ”fiecare
autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu informaţii de interes public”.
În urma unei analize a tipurilor de corupţie ce se pot distinge la nivelul autorităţilor publice,
există cinci tipuri de corupţie:
Corupţia din spectrul public, existenţa între funcţionarii publici (corupţie internă);
• Corupţia de la confluenţa sectorului public cu sectorul privat (disponibilitatea manifestată
de oficiali de a fi mituiţi de persoane fizice sau companii);
• Corupţia din sistemul privat (cazurile de corupţie între oameni de afaceri în legătură cu
diferite tranzacţii comerciale);
• Corupţia de la confluenţa sectorului privat cu sectorul politic, care implică de obicei relaţii
necinstite între lumea afacerilor şi politicieni;
• Corupţia între politicieni.
Cunoaşterea cauzelor şi a condiţiilor care determină comiterea faptelor de corupţie nu este un
scop în sine, ci serveşte activităţii de prevenire si combatere a lor.
Condiţiile care facilitează săvârşirea faptelor de corupţie sunt în genere, datorate greşelilor şi
vidurilor legislative din sistemul de educaţie, din familie ori din şcoală, lipsa sau insuficienţa de
supraveghere a tinerilor, precum şi insuficienţa cultivării deprinderilor pentru desfăşurarea unei
activităţi oneste.
Unele condiţii obiective, înfăţişate sub forma unor deficienţe în activitatea unor organe de
stat, ori legate de activitatea profesională a unor angajaţi favorizează, de asemenea, manifestările
antisociale.
Cauzele şi condiţiile morale1, educative şi psihologice ocupă, de asemenea, un rol însemnat în
determinarea faptelor de corupţie.
Dintre cauze ale corupţiei pot fi menţionate următoarele:
• Lipsa de transparenţă din administraţiile publice;
• Salariile mici şi promovabilitatea în funcţii pe bază de “relaţii”;
• Neprofesionalizarea, incompetenţa funcţionarului public;
• Slaba dezvoltare a pieţelor;
• Proliferarea birocraţiei;
• Instabilitatea legislativă;
• Persistenţa unui statut incert al funcţionarului public;
• Menţinerea unei structuri oligarhice a puterii politice;
• Abuzurile şi neglijenţa în serviciu;
• Întârzierea nejustificată a soluţionării unei cauze;
Trebuie reţinut că în săvârşirea actelor de corupţie se folosesc metode şi mijloace de la cele
mai simple, la cele mai subtile şi complexe:
- se pretind şi se primesc direct sau prin intermediari, foloase materiale de la persoanele
cărora infractorii sunt obligaţi să le îndeplinească cererile, conform atribuţiilor de serviciu
(eliberări de acte executarea unor lucrări, vânzarea sau cumpărarea unor bunuri, acordarea de
aprobări), sau de la persoanele care urmează să răspundă material, civil sau penal;
- în sectorul medico-legal, s-au întocmit acte sau rapoarte de expertiză medico-legală care nu
1
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corespundeau realităţii, s-au eliberat certificate medicale unor infractori care se sustrăgeau de la
executarea pedepsei, s-au înscris în buletine de analiza cifre false cu privire la alcoolemia probelor
de sânge sau urină, toate acestea condiţionate de primirea unor foloase materiale;
- în sectorul de învăţământ s-au pretins şi s-au primit bani şi alte foloase pentru facilitarea
promovării unor examene de admitere, pentru eliberarea unor diplome false, pentru repartizarea
preferenţiala a unor absolvenţi ori încadrarea lor pe posturi ce nu li se cuveneau în mod legal;
- în unele unităţi comerciale s-au primit sume de bani pentru încadrarea de personal în pos
turi de gestionari ori vânzători sau, mai frecvent, se predau periodic o parte din banii rezultaţi din
vânzări, şefilor de unităţi, în unităţile de alimentaţie publica şi în sectorul de prestări servicii,
beneficiarii lucrărilor şi ai serviciilor sunt determinaţi, uneori să plătească serviciile cu un alt
tarif, superior celui legal, ori de a oferi anumite sume de bani sau alte foloase după executarea
lucrărilor respective;
- astfel de fapte s-au comis şi la oficiile de repartizare a forţei de muncă, oficiile de pensii, ofi
ciile pentru construirea locuinţelor, birourile de asistenţă juridică, notariate şi secţii financiare;
- de asemenea, s-au înregistrat cazuri de corupţie cu consecinţe deosebit de grave asupra
avutului obştesc, comise în unele unităţi industriale ori baze şi depozite de aprovizionare, ai căror
reprezentanţi, în schimbul unor sume de bani primite ca mită, au achiziţionat cantităţi
necorespunzatoare calitativ şi la preturi superioare tarifelor legale.
Cauze care au generat corupţia în România încă din perioada postdecembristă
Încercând o sistematizare a cauzelor corupţiei1 se pot distinge:
• Cauze administrative;
• Cauze economico-socio-culturale;
• Cauze de ordin subiectiv;
• Cauze de ordin juridic.
a. Cauze administrative.
- Regimul comunist era caracterizat printr-o birocraţie consolidata şi cu un sistem de rezolvare
administrativă complicat, fiind aproape obligatorie obţinerea voinţei funcţionarului pentru
soluţionarea oricărei chestiuni administrative;
- considerarea funcţiilor publice şi utilizarea acestora drept recompensă pentru rude, prieteni,
cunoştinţe. Acest fapt afecta vizibil eficienţa activităţii administraţiei şi, implicit, a instituţiilor
abilitate să depisteze sau să sancţioneze corupţia;
- salarizarea insuficientă a funcţionarilor publici, precaritatea recompenselor pentru aceştia,
lipsa controlului ierarhic sau contaminarea chiar a organelor cu atribuţii de control;
- perpetuarea practicării promovării în funcţie de obedienţă faţă de superiori sau faţă de relaţii
extraprofesionale (nepotism, favoritism).
Atât timp cât formalismul şi birocraţia se îmbină ”armonios”, activitatea funcţionarilor va fi
deficitară. În fostul regim, amestecul autorităţilor în fiecare acţiune a cetăţeanului a făcut să
amplifice mai mult aparatul de stat, iar birocraţia, veche caracteristică a administraţiei româneşti,
s-a consolidat şi mai mult.
Centralizarea excesivă a competenţei în rezolvarea unor probleme mărunte, dar importante
pentru cetăţeanul de rând şi a căror rezolvare este continuu amânată, îl poate aduce pe acesta la
limitele răbdării, transformându-l în corupător. Aşadar, relaţia dintre birocraţie şi corupţie, este
aproape directă, prima fiind o condiţie imediată şi uneori sigură pentru apariţia celei de-a doua.
b. Cauze economico-socio-culturale
Dintre aceste cauze, fac parte:
1
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- gradul redus de restructurare a unor grupuri cu interese bine precizate şi care să susţină
valori opuse corupţiei (respect faţă de lege, onestitate, deontologia meseriei);
- marea toleranţă faţă de mica corupţie, fiind percepută de opinia publică şi în acelaşi timp
drept o dovadă de respect, recunoştinţă şi buna creştere faţă de funcţionarul public care îndepli
neşte un act conform atribuţiilor sale.
- preponderenţa mentalităţii de tip oriental-balcanic, în virtutea căreia individul ce acţionează
cu succes la limita sau împotriva legii este apreciat şi considerat chiar ca situându-se deasupra
acesteia.
Multă vreme, prima categorie de cauze a fost, dacă nu contestată, cel puţin trecută sub tăcere,
scoţându-se în evidenţă doar celelalte. Ori, şi în această perioadă, există unele realităţi economicosociale, cum ar fi repartizarea inegală a produsului social, deosebiri esenţiale între munca fizică
şi cea intelectuală, susceptibilă să creeze un climat propice apariţiei unor fapte antisociale.
Traficul de influenţă1 şi mituirea săvârşite în legătură, de pildă, cu mediul rural, au la bază,
astfel de realităţi incontestabile. Când aceste realităţi economico-sociale vor fi depăşite, va
dispărea, şi cauza inadaptării sau pretinsei inadaptări a tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de
învăţământ la mediul rural.
c. Cauze de ordin subiectiv
- combaterea actelor de corupţie este nemijlocit legată de cunoaşterea cauzelor ce ţin de
personalitatea cuplului, corupt-corupător, a condiţiilor şi împrejurărilor care generează şi
influenţează fenomenul în ansamblul sau, ori, care favorizează sau înlesneşte săvârşirea unui act
de corupţie, pentru a se putea lua o măsură preventivă sau represivă împotriva lor;
- plecând de la premisa reflectării în comportamentul unor persoane a stării şi nivelului de
cunoştinţă al acesteia şi raportând conţinutul individualizat al motivaţiei, comiterea actelor de
corupţie la principalele tipuri de personalitate, trebuie apreciat că motivaţia are un caracter
complex în situaţia structurării şi dezvoltării nearmonizate a personalităţii.
Motivaţia este aşadar, procesul nervos ce determină pe individ la o acţiune sau la un scop, care
pot avea ca efect micşorarea impulsului cauzal şi satisfacerea unor nevoi.
Corupţia, ca fenomen, se amplifică şi dacă interesele de a obţine favoarea funcţionarului devin
tot mai mari, tentaţiile respective înlătură scrupulele oricărui funcţionar onest.
d. Cauze de ordin juridic
Deseori, corupţia era sporită şi datorită excesului de reglementare, cum a fost şi societatea
româneasca în perioada anterioară anului 1990, perioadă în care era reglementat aproape totul,
de la numărul de copii, până la cantitatea care trebuia consumată.
Existenţa unor reglementari foarte rigide poate împiedica buna funcţionare a economiei şi
administraţiei, determinând anumiţi indivizi să se “strecoare” în sectoare puţin accesibile de
mulţi. Alte cauze ale acestei categorii, sunt:
- caracterul dependent al justiţiei faţă de puterea politică, fenomen notoriu;
- calitatea membrilor corpului juridic şi mentalitatea unora dintre ei.
Uneori, săvârşirea actelor de corupţie este facilitată de influenţa unui număr de oameni
neîncadraţi în muncă, din rândul cărora se recrutează adesea traficanţii de influenţă sau
corupătorii.
O altă cauză provine din grija exagerată a părinţilor faţă de copii, ferindu-i de munca fizică,
lucru ce dezvoltă la aceştia gustul câştigului nemuncit, ilicit, iar de aici până la comiterea unor
astfel de infracţiuni nu este decât un pas foarte mic. Evident, în asemenea familii sau sub influenţa
unor familii dezorganizate se formează tinerii ce se dedică mai târziu unor manifestări
antisociale.
1

Buletin de informare juridical,Constanta,Iunie 2001
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Indicii Corupţiei
Aceştia au fost definiţi în cadrul Sistemului de monitorizare a corupţiei(SMC), cu scopul de a
reduce multidimensionalitatea corupţiei la un set de indicatori1. Indicii au fost calculaţi pe baza
răspunsurilor la o serie de întrebări privind aspectele cercetate.
Indicii corupţiei au fost grupaţi în patru categorii:
1. atitudinile faţă de corupţie - vizând atât acceptabilitatea în principiu, cât şi susceptibilitatea
la corupţie;
2. practici corupte - presiunea corupţiei şi implicarea în practici corupte;
3. gradul de răspândire a corupţiei - răspândirea corupţiei şi eficienţa practică a acesteia;
4. aşteptări legate de corupţie - aşteptările populaţiei.
Indicatorii corupţiei cu privire la deciziile Curţilor, aşa cum sunt ei percepuţi de public, includ:
- întârzierea în executarea sentinţelor Curţii;
- inculpaţii nu sunt aduşi în faţa Curţii;
- dispariţia dosarelor;
- întârzieri în pronunţarea hotărârilor;
- rata mare a achitărilor;
- conflictele de interese;
- variaţii neobişnuite în motivarea hotărârilor;
- prejudicii aduse împotriva unui martor atât al apărării, cât şi al acuzării, sau a avocatului
uneia dintre părţi;
- tratarea necorespunzătoare a justiţiabililor în sălile de judecată;
- inexistenţa unei practici unitare la nivelul instanţelor judecătoreşti;
- insuficienţa spaţiilor instanţelor de judecată;
Factori de risc ai Corupţiei
Aceştia sunt determinaţi de puterea discreţionară, monopol şi opacitatea procedurală. Există
factori de risc de natură economică, socială şi identificaţi în interiorul instituţiei.
Între sectoarele vulnerabile la corupţie se încadrează:
- sectorul economico-financiar bancar;
- domeniul transferurilor de patrimoniu şi capital;
- sistemul vamal şi trecerii frontierei;
- sfera instituţiilor bugetare: învăţământ, sănătate, sport, cultură, etc.;
- sectoarele de producţie, transporturi şi servicii.
Dacă corupţia ar putea fi măsurată, atunci ar putea fi şi anihilată, măsurarea conducând la
înţelegerea factorilor ce favorizează corupţia şi atitudinea publică.
Corupţia creează inegalitate între indivizi, deoarece oferă posibilitatea pentru anumite
persoane încadrate în funcţii publice să obţină un avantaj din relaţiile şi informaţiile pe care le
deţin şi totodată să profite de controlul instituţional şi administrativ slab.

1

Iulian Poenaru-“Problemele legislatiei penale”,Ed.Lumina Lex,Bucuresti,1999
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RĂSPUNDEREA ŞI RESPONSABILITATEA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ÎN VIRTUTEA DREPTULUI LA O BUNĂ ADMINISTRAŢIE A CETĂŢENILOR
NEDELCU Iulian, profesor universitar, doctor,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
„Nicolae Titulescu”, Craiova, România

Abstract:
La responsabilité des fonctionnaires publiques a reçu des nouvelles valences dans les conditions
de l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne, an accentuant la qualité des services offerts,
l’indépendance des fonctionnaires, leur engagement, leur responsabilité pour toutes les faites réalisés,
l’efficience et la transparence du service publique réalisé par les citoyens européens.
La responsabilité constitue en fait l’attitude que le fonctionnaire publique adopte en rapport avec
l’autorité, mai aussi envers le citoyen, la conscience envers ses obligations accentuées par les
attributions spécifiques.
În condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată
prin Legea 161/2003 “funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor
stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia
publică centrală şi administraţia publică locală (art. 2 alin. 1) iar funcţionarul public este persoana
numită în condiţiile prezentei legii, într-o funcţie publică”.
Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt în concordanţă cu misiunea
fundamentală a administraţiei publice, de a servi cu devotament interesului cetăţeanului, liber de
orice constrângere politică, prejudecăţi, corupţie, abuz de putere.
Recrutarea şi selectarea funcţionarilor publici trebuie să se facă exclusiv pe criteriul compe
tenţei, astfel încât funcţia publică să fie una profesionistă, caracterizată de eficienţă şi eficacitate.
Se poate observa că actul normativ face referire la responsabilitatea funcţionarilor publici şi
care se stabileşte în temeiul legii, fiind într-o strânsă
legătură cu modalitatea în care se face recrutarea şi selectarea funcţionarilor publici.
Responsabilitatea funcţionarilor publici a căpătat noi valenţe în condiţiile aderării României
la Uniunea Europeană şi conform prevederilor art. 11 şi 20 din Constituţia României tratatele
ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern, iar drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi
interpretate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte
tratate la care România este parte.
În caz de neconcordanţă cu legislaţia internă, acestea au prioritate, cu excepţia cazului în care
Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
De aceea este cazul să amintim că în contextul dreptului comunitar, cadrul normativ privind
funcţia publică a fost influenţat de adoptarea de către Comisia Europeană a Cărţii Albe cu privire
la reforma administrativă încă din martie 2000. Acest document a evidenţiat principiile
administraţiei publice la nivel european, punându-se accent pe calitatea serviciilor oferite,
independenţa funcţionarilor, angajarea, răspunderea acestora pentru toate faptele săvârşite,
eficienţa şi transparenţa serviciului public prestat de către cetăţeni europeni.
Pentru transpunerea în practică a acestor principii a fost adoptat la 13 septembrie 2000 Codul
bunei cuviinţe în administraţia publică (The Code of Good Administrative Behavior) conceput
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în primul rând ca un instrument de lucru pentru personalul instituţiilor europene care lucrează
în mod direct cu publicul. Mai mult codul urmăreşte să informeze cetăţenii asupra dreptului de a
beneficia de servicii de calitate, asupra condiţiilor în care trebuie să se aştepte să fie trataţi în
momentul în care abordează într-o instituţie europeană. Din prevederile codului cele mai intens
mediatizate se remarcă dreptul cetăţeanului la o bună administraţie, principiu de maximă
generalitate care are o implicaţie multivalentă asupra întregii activităţi în administraţia publică.
Orice persoană particulară, fie că este vorba de o persoană fizică sau de o persoană juridică,
de o societate comercială sau de o fundaţie sau asociaţie, este interesată de calitatea activităţii
desfăşurate de autorităţile şi serviciile publice.1
La nivel european, în favoarea persoanei, în calitate de cetăţean sau rezident al Europei unite,
există un drept la o bună administraţie în raporturile sale cu instituţiile şi organele Uniunii
Europene, aşa cum este prevăzut acest drept la art.41 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene.
La nivel naţional, există un drept fundamental la o bună administraţie la care se referă
Recomandarea CM/Rec(2007), prevăzută în favoarea cetăţenilor celor 47 de state ale Consiliului
Europei, în ceea ce priveşte raporturile lor cu instituţiile şi organele administrative din statele ai
căror cetăţeni sau rezidenţi sunt.
Dreptul la o bună administraţie s-a manifestat, după cum era firesc, pe plan naţional, iar
primele elemente ale unui drept la o bună administraţie pot fi identificate chiar în Declaraţia
drepturilor omului şi cetăţeanului din 26 august 1789, care la art. 15 prevedea că “Societatea are
dreptul să ceară socoteală oricărui agent public despre (modul în care se achită de) administrarea
sa”, ceea ce afirmă în mod implicit existenţa, în favoarea societăţii, a unui drept la o bună
administraţie, în baza căruia societatea, prin formele sale de organizare, avea posibilitatea să
ceară socoteală agenţilor administraţiei în legătură cu îndeplinirea misiunii lor publice.
În strânsă legătură cu dreptul la o bună administraţie, la art. 43 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, este prevăzut dreptul oricărui cetăţean al Uniunii şi a oricărei
persoane fizice sau juridice rezidentă sau având sediul social într-unul din statele membre, de a
sesiza Mediatorul Uniunii în caz de proastă administraţie în activitatea instituţiilor sau organelor
comunitare, cu excepţia Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă, în ceea ce
priveşte exerciţiul funcţiilor lor jurisdicţionale.
Un rol deosebit de important în conturarea elementelor dreptului la o bună administraţie,
precum şi a noţiunilor de “bună administraţie” şi respectiv “proastă administraţie” l-au avut
jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg şi instituţia Mediatorului European.
Astfel, Curtea Europeană de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă, respectiv de mare instanţă,
au avut şi au un rol important în soluţionarea contenciosului administrativ comunitar, acestea
acţionând ca veritabile Tribunale administrative în examinarea cererilor persoanelor fizice şi
juridice şi respectiv, a recursurilor introduse de funcţionarii instituţiilor europene.
Dreptul la o bună administraţie (administrare), astfel, în sintagma “o bună administraţie”,
termenul de administraţie desemnează activitatea desfăşurată de autorităţile, serviciile şi organele
publice în scopul realizării drepturilor şi intereselor legitime ale particulari lor, persoane fizice
sau juridice, în timp ce în sintagma “actele administraţiei”, termenul administraţie desemnează
totalitatea instituţiilor, autorităţilor, organelor care acţionează pe baza şi în executarea normelor
juridice pentru realizarea drepturilor şi intereselor particularilor, persoane fizice sau juridice,
reprezintă o formulare relativ recentă în instrumentele politico-juridice europene şi în literatura
1

Revista de drept comercial nr.9/2007, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale-Dreptul la o bună
administraţie, Dr.Emanuel Albu, judecător la Secţia de contencios administrative a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
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de specialitate1 fiind consacrat în mod expres şi explicit în Carta Europeană a drepturilor
fundamentale şi de curând prin Recomandarea CM/Rec(2007) a Comitetului Miniştrilor din
statele membre ale Consiliului Europei.
La nivel naţional, există constituţii, cum sunt, spre exemplu, Constituţia Spaniei din 1978 şi
Constituţia Poloniei din 1997, care conţin dispoziţii ce formulează exigenţe din sfera noţiunii de
bună administraţie: administraţia publică serveşte cu obiectivitate interesele generale şi acţionează
potrivit principiilor eficacităţii, ierarhiei, descentralizării, deconcentrării şi coordonării, fiind
supusă pe deplin legii şi dreptului (art.l03 din Constituţia spaniolă), cetăţenii au dreptul să obţină
informaţii despre activitatea autorităţilor publice şi despre persoanele care exercită funcţii publice
(art. 61 din Constituţia poloneză).
Alte constituţii, cele mai multe, se limitează să delege legiuitorului prerogativa de a reglementa
condiţiile exercitării de către cetăţeni a dreptului la repararea pagubei suferite ca urmare a acţiunii
nelegale a autorităţilor publice.
Pentru prima dată, dreptul la o bună administraţie (administrare) este consacrat, în această
formulare, în art. 41 din Carta Europeană a drepturilor fundamentale, care au ca denumire
marginală chiar sintagma «dreptul la o bună administraţie».
Art. 41 are următorul conţinut:
“1. Orice persoană are dreptul ca problemele sale să fie rezolvate în mod imparţial, corect şi
într-un termen rezonabil de către autorităţile şi organismele Uniunii”.
În virtutea acestui drept la o bună administraţie a apărut problema răspunderii funcţionarilor
publici.
Problema răspunderii juridice a funcţionarilor publici se pune numai în legătură cu încălcarea
de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătură cu funcţia
publică pe care o deţin.
Dacă încălcarea normelor nu are legătură cu funcţia publică, răspunderea lor va fi o răspundere
de drept comun, adică identică celei a oricărui alt cetăţean, care nu are calitatea de funcţionar
public.
În al doilea rând, răspunderea se pune numai dacă s-a săvârşit o abatere şi dacă nu există o
cauză care, potrivit legii, înlătură răspunderea.
Situarea temei luate în studiu în contextul general al răspunderii nu se poate realiza decât,
pornindu-se de la principiul care domină întreaga răspundere socială, deci şi pe cea juridică:
principiul potrivit căruia fiecare este ţinut a răspunde pentru propriile fapte. Este un principiu ale
cărei virtuţii se concretizează în funcţiile generale ale răspunderii civile, pentru cauzarea de
prejudiciu prin faptă ilicită şi anume, atât în funcţia sancţionatoare cât şi în funcţia educativpreventivă, de preîntâmpinare a săvârşirii în viitor de către cel sancţionat ori de către alţii a unor
fapte ilicite.2
Pentru a putea dezbate pe larg tema răspunderii civile a funcţionarului public este necesar să
facem o distincţie clară a noţiunilor de responsabilitate şi răspunderea funcţionarului public.
În ştiinţa dreptului se conturează distincţia dintre noţiunile de răspundere şi responsabilitate,
astfel că dreptul administrativ analizează responsabilitatea şi respectiv, răspunderea organelor
administraţiei de stat, în al doilea rând dreptul administrativ analizează aceste fenomene în
1

2

Ioan Alexandru s.a., Drept administrativ european, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 120, 124, 164;
Emanuel Albu, Carta Europeană a drepturilor fundamentale. Dreptul la o bună administraţie în Revista
de Drept Comercial nr. 0912007 şi Emanuel Albu, Recomandarea CM/REC(2007) 7 a Comitetului
Miniştrilor din statele membre ale Consiliului Europei şi dreptul la o bună administratie în Curierul
Judiciar nr. 10/2007.
C.Stătescu, Răspunderea civilă delictuală pentru faptă altei persoane, Editura stiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti p.5.
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legătură cu funcţionarii publici, şi în al treilea rând dreptul administrativ se preocupă de cercetarea
responsabilităţii cetăţenilor faţă de normele juridice, respectiv a răspunderii acestora în cazul
încălcării lor.1
Răspunderea juridică «intervine pe temeiul răului înfăptuit», adică în urma săvârşirii unei
abateri, în timpul exercitării funcţiei în legătură cu exercitarea acesteia sau, pur şi simplu prin
abaterea de la anumite norme care nu au legătură directă, nemijlocită cu funcţia, dar care pun sub
semnul întrebării prestigiul funcţionarului public.
Literatura juridică a definit termenul de «răspundere juridică» plecând de la considerarea că
răspunderea celui care încalcă o regulă de comportament, în general, este un fapt social şi se
rezumă la reacţia trezită de o acţiune pe care societatea de la locul şi timpul săvârşirii acesteia o
consideră condamnabilă.2
Noţiunea de responsabilitate are în vedere raportul social în cadrul căruia îşi desfăşoară
activitatea funcţionarul public.
Spre deosebire de răspunderea juridică care îmbracă forme specifice fiecărei ramuri de drept
în funcţie de calificarea faptei funcţionarului public ori de câte ori aduce atingere unor norme
juridice, responsabilitatea juridică este ceea ce profesorul Antonie Iorgovan defineşte foarte
concludent ca «raportarea activă conştientă a agentului acţiunii sociale la normele şi valorile
colectivităţii, stabilite la o scară macro sau micro-sociaiă».3
Responsabilitatea este de fapt atitudinea pe care funcţionarul public o are în raport cu
autoritatea, dar şi cu cetăţeanul, conştientizarea obligaţiilor sale sporite prin prisma atribuţiilor
specifice. Ea apare mai mult ca un eveniment de natură volitivă şi educaţională, ceva ce se
dobândeşte în timp.
Responsabilitatea juridică este o obligaţie recunoscută de lege persoanei publice sau private
de a face sau a da socoteală pentru ea sau pentru altul aflat în grija sa, astfel concluzia că această
stare este anterioară răspunderii juridice.
Dacă responsabilitatea poate fi asimilată cu o obligaţie, răspunderea juridică este cel mai
adesea considerată o situaţie juridică.
Responsabilitatea presupune un factor intelectiv care constă în capacitatea persoanei de a
înţelege ceea ce face, precum şi de a distinge între caracterul periculos a unor fapte şi caracterul
nepericulos a altor fapte, şi un factor volitiv, reprezentând puterea psihică a unei persoane de a se
conduce singură, de a fi stăpân pe propriile sale acţiunii.4
Spre deosebire de responsabilitate, răspunderea juridică este concret stabilită printr-o
procedură de către un organ competent ce o finalizează prin aplicarea unei sancţiuni. Răspunderea
juridică este unul din principiile fundamentale ale dreptului.
«Conceptul de răspundere juridică poate fi definit ca fiind consecinţa incompatibilităţii dintre
un subiect de drept şi dispoziţia normei juridice».5
Răspunderea este identificată cu sancţiunea, astfel că răspunderea şi sancţiunea sunt două
aspecte ale aceluiaşi fenomen social, ele sunt distincte deoarece sancţiunea vizează doar o latură
a răspunderii şi anume reacţia societăţii.
În cazul responsabilităţii juridice drepturile şi obligaţiile nu sunt determinate, delimitate sau
1
2

3

4
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Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.1, ediţia a-III-a, Juridică, Editura AH Beck, p.612.
Prof. Univ. Dr. Costel Niculeanu - Răspunderea comitentului la confluenţa dreptului civil, penal şi
administrativ, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1997, p. 6;
Prof. Univ. Dr. Iulian M. Nede1cu, Drept administrativ, ediţia a-Il-a, Editura Themis, Craiova, 2000,
Fundaţia Europeană Titulescu, Filiala Craiova.
Prof. Univ. Dr. Mircea Preda - Drept administrativ - partea general; ed. A IV-A, Lumina Lex 2006, Pag.
290;
Prof. Univ. Dr. Iulian M. Nedelcu, Drept administrativ, Editura Themis, Craiova 2000, p.315.
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materializate faţă de răspunderea juridică unde acestea sunt riguros delimitate ori de câte ori
intervine constrângerea administrativă.
Profesorul Mircea Costin definea responsabilitatea ca pe un «complex de drepturi şi obligaţii
care formează un raport juridică de constrângere ce apare între stat ca unic subiect activ şi autorul
faptei ilicite ca subiect pasiv».1
Cursurile de drept public, în particular cele de drept administrativ, cuprind din totdeauna
capitole, paragrafe etc. consacrate, generic vorbind, răspunderii statului pentru daune, deşi
contextul de idei diferă. Ca să ne referim la marii profesori din perioada interbelică, vom constata
că în tratatul prof. Paul Negulescu această problemă este analizată în sfera responsabilităţii puterii
publice, prof. Anibal Teodorescu o plasează într-un capitol denumit «Responsabilitatea în dreptul
administrativ», iar prof. E.D.Tarângul o priveşte ca pe o problemă a contenciosului administrativcontenciosul în daune, la fel ca şi prof. Constantin Rarincescu.2
Autorul francez Luois Josserand spunea că «responsabilitatea juridică tinde să ocupe centrul
dreptului civil şi al dreptului în totalitatea sa în fiecare
materie, în toate direcţiile se ajunge la această problemă a răspunderii în dreptul public şi în
dreptul privat, în domeniul bunurilor, al persoanelor, a tuturor momentelor şi a tuturor situaţiilor,
responsabilitatea devine punctul nevralgic al tuturor instituţiilor noastre».3
Responsabilitatea civilă este obligaţia pe care o are o persoană morală sau un individ, de a
despăgubi pe unul sau mai mulţi terţi faţă de care el a cauzat un prejudiciu direct sau nu prin
eroarea sa, neglijenţa sau imprudenţa sa. Sursele susceptibile să alimenteze riscul «Responsabilitatea
civilă» ale unei întreprinderi sunt multiple şi pot afecta în mod sever funcţiile sale vitale. De
asemenea, este necesar să aplice şi să dezvolte la nivel intern, un plan de prevenire. Veritabil
instrument de gestiune el trebuie să evite intervenţia unei calamităţi. Pornind de la identificarea
riscurilor la gestiunea financiară a consecinţelor, această agendă este un veritabil ajutor
metodologic şi practic care nu vă va lăsa privaţi.4
Prin răspundere se urmăreşte restabilirea ordinii normative şi ca prin reacţia autorităţilor
sociale asupra autorului faptei acesta să fie pus într-o situaţie de natură a-l conştientiza de
semnificaţia negativă a faptei sale. Răspunderea civilă este o formă a răspunderii juridice care
constă într-un raport de obligaţii în temeiul căruia o persoană este îndatorată să repare prejudiciul
cauzat altuia prin faptă sa ori în cazurile prevăzute de lege, prejudiciul pentru care este
răspunzătoare.
Răspunderea juridică a funcţionarului public intervine numai atunci când acesta a încălcat cu
vinovăţie obligaţiile de serviciu şi în acest sens sunt şi prevederile art. 84 din Legea 188/1999.
Statutul funcţionarilor publici se referă numai la răspunderea «civilă» a funcţionarilor publici,
fără nici o referire la răspunderea «materială» sau
«patrimonială». În primul rând, răspunderea civilă sau patrimonială (materială) se pune
numai atunci când prin faptă s-a produs un prejudiciu unităţii la care este încadrat făptuitorul sau
unor terţi.
În Codul civil este reglementată răspunderea civilă, ca răspundere contractuală sau delictuală
fără ca aceasta să fie pusă în legătură cu vreo calitate anume a făptuitorului, oricine produce un
prejudiciu unui terţ având obligaţia a-l repara.
În Statutul funcţionarilor publici se face referire expresă la «răspunderea civilă» a funcţionarilor
1
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4

Mircea Costin, Responsabilitatea juridică În dreptul R.S.R., Editura Dacia, Cluj, 1974, p. 9 şi urm.;
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.II, Ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti 2005, pag.
443 şi urm.;
L.Josserand, Tratat de drept politic, Paris, 1932;
Christian Motary, Prevenir les risques. La responsabilite civile, Ed. AFNOR 2003
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publici, ca singură formă de reparare a prejudiciului produs de aceştia prin faptele lor, în
exercitarea atribuţiilor sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor, dar se apreciază că în aceste
cazuri denumirea cea mai potrivită a acestei forme de răspundere, este cea de «răspundere
patrimonială», întrucât art.52 alin.3 din Constituţie face referire expresă la «răspunderea
patrimonială a statului», iar legislaţia în vigoare foloseşte frecvent noţiunea de «patrimoniu».
Formele răspunderii juridice a funcţionarului public, diferă după cum ne raportăm la func
ţionarii regimului legal sau cei ai regimului contractual, pentru cei din prima categorie vorbinduse despre o răspundere administrativ-disciplinară şi o răspundere administrativ-patrimonială, fie
faţă de cei administraţi fie faţă de autoritatea din care face parte, iar celor din categoria a doua li
se aplică, după caz regimul răspunderii din dreptul muncii sau din dreptul civil.
Trebuie să menţionăm că formele răspunderii juridice nu se exclud între ele, putându-se
aplică o singură sancţiune disciplinară cumulată cu una administrativă, civilă sau penală atunci
când faptă săvârşită atrage astfel de răspunderi. În schimb nu se pot aplica două sancţiuni în
cadrul aceleiaşi forme, pentru aceiaşi faptă.
Răspunderea patrimonială se angajează în cazurile în care pun acţiunile sau inacţiunile unui
funcţionar public s-au cauzat serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea sau particularilor
anumite pagube materiale.
Răspunderea patrimonială intervine în cazul funcţionarului public numai pentru săvârşirea
unor delicte, deci o răspundere civilă delictuală şi nu una contractuală, deoarece raporturile
juridice se stabilesc între funcţionarul public şi serviciul public în care lucrează, îşi au izvorul în
actul administrativ de numire (investire) în funcţie, fiind raporturi de drept administrativ şi nu
de natură contractuală.
Prejudiciile cauzate de funcţionarii publici serviciului public în care funcţionează sau
particularilor sunt consecinţa acţiunii sau inacţiunii lor delictuale cauzatoare de prejudiciu şi se
întemeiază pe dispoziţiile art. 998 din C.civ.
Funcţionarii publici nu răspund de eventualele pagube aduse patrimoniului unităţii în care
funcţionează dacă se încadrează în limitele legale, dacă sunt provocate de cauze neprevăzute şi
care nu puteau fi înlăturate, ori din alte asemenea cazuri în care pagubele se înscriu în riscul
normal al serviciului ori sunt provocate de forţă majoră.
Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează potrivit art. 84 din Lege nr. 188/1999
republicată nu numai pentru paguba produsă cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei
publice în care funcţionează, dar şi pentru nerestituirea în termen legal a sumelor ce i s-au acordat
necuvenit, precum şi pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică în calitate de
comitent unor terţe persoane în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau
pentru plată contravalorii serviciilor nedatorate de care a beneficiat.
Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute de art. 84
lit. a) - «paguba produsă cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care
funcţionează» şi b) - «pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit»,
se dispune prin emitere de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a
un dispoziţii de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau după caz prin
asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) «daune plătite de autoritatea
sau instituţia publică în calitate de comitent unor terţ persoane», pe baza unei hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile.
În concluzie putem spune că atât în spaţiul intern cît şi în spaţiul European, controlul
judecătoresc asupra actelor administraţiei publice reprezintă garanţia fundamentală a respectării
drepturilor cetăţeanului.
De asemenea răspunderea patrimonială a autorităţilor publice şi a funcţionarului public a
ajuns să fie organic legată de contenciosul administrative reglementat prin Legea nr. 554/2004,
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astfel încât autoritatea administrativă va sta întotdeauna în calitate de pârâtă şi va răspunde civil
în cazurile în care se admite acţiunea, avându-se în vedere culpa absolută a acesteia “in eligendo”
şi “in vigilando”
Răspunderea civilă a funcţionarilor publici şi a altor categorii socio-profesionale se întemeiază
pe vinovăţia acestora, indiferent de forma pe care o îmbracă.
Răspunderea funcţionarului public este o răspundere individuală, nu solidară, cu excepţia
cazului în care, potrivit Legii contenciosului administrativ, funcţionarul public poate chema în
garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordinal scris, care a produs prejudiciul.
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FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERNITATE
COSTACHE Mirela Paula, masterand,
Universitatea „Danubius” din Galaţi

LE FONCTIONNAIRE - ENTRE CLASSIQUE ET MODERNITE
Etant donné le fait que la fonction publique et le fonctionnaire sont généralement des institutions
juridiques de droit public, et notamment, de droit administratif, et étant donné aussi les nombreuses
contradictions doctrinales et de la jurisprudence concernant les deux notions, on peut définir la
notion de fonctionnaire la personne qui exerce une fonction publique. Le phénomène général de la
transition qui a produit des changements majeurs dans la société roumaine entière a marqué, comme il était normal, l’administration publique aussi, qui a comme noyau le fonctionnaire.
Depuis toujours, le fonctionnaire a fourni des contributions décisives concernant l’étape de l’identification des besoins qui peuvent satisfaire l’activité publique ou bien concernant la formulation des
objectifs concrets capables de répondre aux réalités sociales de notre pays.
Le premier impact de la politique de l’administration est signalé par le fonctionnaire, ce qui nous
fait affirmer que la place et le rôle de la fonction publique ont été élevés au rang de sujet national.
De plus en plus souvent, on met en question l’initiation des méthodes pertinentes d’amélioration
de cette notion, du point de vue conceptuel. D’ailleurs, les modèles de l’ensemble des états occidentaux ont été généré une préoccupation pour donner un nouveau souffle aux deux concepts: fonction
publique et fonctionnaire.
Les expériences occidentales traditionnelles nous indiquent ce qui doit être évité et ce qui peut
être fait dans le domaine de l’administration publique.
Autrement dit, à côté des éléments traditionnells, le besoin d’adaptabilité des institutions roumaines aux demandes de l’Union Européenne, s’impose la réalisation de l’harmonisation aux nouvelles
tendences des états occidentaux. En ce sens-là, les préparatifs d’un nouveau système administratif,
celui de carrière, serait bienvenu, car ce fait permettra le dévellopement d’une élite administrative de
spécialistes qui auront comme tâche permanente le bon fonctionnement de l’administration.
L’instruction d’un corps de cadres supérieurs présenterait des avantages pour l’accélération de la
réforme administrative. Des scénarios d’un tel corps de cadres ont apparu dans la doctrine: des fonctionnaires techniques compétents, qui doivent servir dans des cabinets ministériels, pourvu qu’il y ait
un système réel de règles pour assurer la transparence totale.
De la perspective de ce qu’on a présenté ci-dessus, il s’en suit qu’il est nécessaire de faire une réévaluation attentive et objective de l’organisation et du fonctionnement des règlementations qui sont
demandés aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire. L’institution des formules modernes et
efficaces qui aient comme noyau le fonctionnaire roumain générera, à la fin, l’accroissement du degré du bien-être du citoyen.
Fenomenul general al tranziţiei a produs schimbări majore în întreaga societate românească,
afectând, după cum era şi firesc, şi sfera administraţiei publice care îl are în centrul său pe
funcţionarul public.
Ce este funcţionarul public român? Cui şi la ce serveşte? Ce îl apropie sau nu de funcţionarul
european? Cum poate fi motivat funcţionarul astfel încât să-şi exercite funcţia publică în mod
responsabil şi profesionist şi să rămână insensibil la presiuni de orice fel? Cum şi în ce măsură
poate fi protejat funcţionarul public de ingerinţele politicului? În fine, i se acordă autonomia
necesară gândirii sale în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară?
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Acestea sunt doar câteva întrebări ale căror răspunsuri au pus la grea încercare atât pe autorii
literaturii de specialitate, cât şi pe experţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din România.
Există încă multe întrebări la care sistemul public românesc nu a găsit cele mai potrivite răspunsuri.
Fără a intra în „filozofia” definirii noţiunii de funcţionar public, date fiind numeroasele
contradicţii doctrinale şi de jurisprudenţă, putem spune că acesta este ”acea persoană fizică ce, cu
respectarea condiţiilor cerute de lege, a fost învestită prin numire într-o funcţie publică, pentru a
desfăşura, contra unui salariu, o activitate continuă şi ritmică într-un serviciu public administrativ.
Pe timpul cât deţine funcţia publică, persoana fizică se bucură de stabilitate, are anumite drepturi
şi îi revin anumite obligaţii.”
Mai simplu, persoana care exercită o funcţie publică.1
Prin funcţie publică se înţelege, în sensul Legii Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
„ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării preroga
tivelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală”2 sau în viziunea profeso
rului Antonie Iorgovan, „situaţia juridică a persoanei fizice învestite legal cu atribuţii în realizarea
competenţei unei autorităţi publice, ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor care for
mează conţinutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi organul care l-a învestit.”3
Din ce în ce mai des se pune în discuţie formularea unor metode pertinente de îmbunătăţire
din punct de vedere conceptual al noţiunii în discuţie.
Oricât de lentă şi fragmentară s-a dovedit a fi reforma administraţiei publice, au fost elaborate stra
tegii de modernizare, punându-se accent pe creşterea performanţei activităţii funcţionarului public.
De ce şi de unde această nevoie de modernizare?
Când vorbim de ancorarea în modernitate a funcţionarului public, ne gândim în primul rând,
la cadrul legal actual şi la elaborarea unor proiecte de acte normative care să asigure, pe de o
parte, un plus de performanţă, şi pe de altă parte, depăşirea definitivă a unei bariere în lungul
proces al reformei administraţiei publice.
Legislaţia internă actuală care reglementează toate aspectele legate de activitatea funcţionarului
public este în continuă schimbare, modificare şi transpune mereu o actualizare a problemelor
ivite, punându-se accent pe creşterea performanţei.
Principala lege care reglementează activitatea funcţionarului public şi raporturile de serviciu
ale acestuia este Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.4 Conform acesteia,
exercitarea funcţiei publice are la bază respectarea principiilor legale, şi anume, cel al legalităţii,
imparţialităţii şi obiectivitătii, transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, responsabilităţii, orientării
către cetăţean, stabilităţii în exercitarea funcţiei şi al subordonării ierarhice.
Legea nr. 251/2006 de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 a adus o serie de schimbări
şi completări prevederilor care reglementează cariera în funcţia publică, de la instituirea
raporturilor de serviciu şi până la încheierea acestora. Autorii de specialitate au remarcat o serie
de aspecte pozitive în sensul că modificările aduse de noul act normativ în vigoare în privinţa
carierei sunt de natură să remedieze aspectele incomplet prevăzute în legislaţia anterioară, care
nu corespundeau cadrului legislativ general, care nu erau în concordanţă cu normele europene
sau care nu conduceau la eficienţă şi performanţă în administraţia publică. Sunt semnalate
îmbunătăţiri de substanţă în multe privinţe:
• o recrutare mai strictă în cadrul corpului funcţionarilor publici privind, mai ales, conduita
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Statutul Funcţionarilor Publici, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005, p. 18; art. 2, alin. (2),
din Legea nr. 188/1999
Art. 2, alin. (1)
Iorgovan, Antonie, Drept administrativ, Bucureşti, Editura Hercules, 1993, p. 629
Legea Nr. 188/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie
1999, modificată prin alte legi şi ordonanţe de urgenţă

119

disciplinară, experienţă temeinică, cursuri de perfecţionare;
• un riguros concurs naţional de recrutare a înalţilor funcţionari publici;
• un management performant;
• diminuarea condiţiilor de vechime în specialitate a aspiranţilor la categoria înalţilor
funcţionari publici, de la 7 ani la 5 ani;
• un sistem de promovare mai rapid;
• o evoluţie organizată a carierei, în conformitate cu planul de ocupare a funcţiilor publice;
• sporirea importanţei programelor de formare şi specializare, în scopul evoluţiei carierei.1
Cu privire la ultimul aspect semnalat, în ultimii ani, Institutul Naţional de Administraţie a
organizat programe de formare specializată destinate funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice locale şi centrale, persoanelor care ocupă sau ar putea ocupa funcţii de
conducere în cadrul instituţiilor publice româneşti centrale sau locale.
Aşadar, concomitent cu dezvoltarea unei politici moderne privind cariera, se fac propuneri de
reformare şi a managementului instituţiilor publice. Managerii publici trebuie să-şi diversifice
propria activitate pentru a putea răspunde cerinţelor actuale prin dobândirea în munca proprie a
unor valenţe sporite şi calităţi superioare.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici2 prezintă principiile care
guvernează conduita profesională a acestora. Acestea sunt următoarele:
• supremaţia Constituţiei;
• prioritatea interesului public, principiu fundamental în activitatea funcţionarului public;
• asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice;
• profesionalismul funcţionarului public;
• imparţialitatea şi independenţa acestuia, adoptarea unei atitudini obiective, neutre faţă de
orice interes politic, economic sau de altă natură;
• integritate morală;
• libertatea gândirii şi a exprimării opiniilor;
• cinste, corectitudine, transparenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.3
Aşadar, noţiunii de funcţionar public îi sunt asociate următoarele valori care îl ghidează în
activitatea lui: integritate, dreptate, transparenţă, justiţie, imparţialitate, respect, competenţă,
comunicare, etc. Acest act joacă rolul unui cod deontologic care impune funcţionarului public să
aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, de a nu
aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiilor publice în
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, prin întrebuinţarea unor cuvinte jignitoare sau prin
formularea unor plângeri cu caracter calomnios. De asemenea, legea cere funcţionarului public
să aibă o conduită care să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei
în funcţia publică pentru funcţionarii din subordine.
Conform statutului său legal, funcţionarul public din România poate exercita o funcţie publică
definitivă, cu caracter permanent, adică realizarea unei cariere în cadrul funcţiei publice.
Însăşi elaborarea strategiei de reformă în administraţie impune un amplu proces de
modernizare, mai ales prin crearea şi consolidarea unui corp de funcţionari publici de carieră,
profesionist şi neutru politic. În acest sens, pregătirea unui sistem administrativ de carieră ar fi de
bun augur, căci va permite dezvoltarea unei elite administrative de specialişti care vor avea ca
principală problemă buna funcţionare a administraţiei. Sistemul de tip „carieră” este bazat pe
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conceptul de stabilitate şi de continuitate în carieră, fie în interiorul aceluiaşi corp, ceea ce permite
accesul la un anumit număr de funcţii, fie trecând de la un corp la altul.1 Majoritatea autorilor de
specialitate care au îmbrăţişat această opinie, au considerat ca fiind iminentă promovarea eficientă
a carierei în cadrul reformei administraţiei publice. Mai mult, se speră că acest lucru va permite
o mai bună deservire a cetăţenilor.
În acest context, cariera reprezintă întreaga perioadă în care un funcţionar public desfăşoară
exerciţiul funcţiei publice, de la numirea şi depunerea jurământului de credinţă şi până la ieşirea
din serviciu, de regulă, odată cu pensionarea.
Profesorul Ioan Alexandru defineşte noţiunea de corp de înalţi funcţionari publici sau corp
de cadre superioare ca fiind „un sistem, structurat şi recunoscut, de gestionare a personalului
pentru posturi nepolitice, de nivel înalt, din cadrul administraţiei. … Acest corp de cadre
superioare este administrat de instituţii menite să garanteze profesionalismul şi stabilitatea
grupului central de cadre superioare, dar care să permită totodată flexibilitatea necesară pentru a
răspunde schimbărilor din compoziţia guvernului.”2 Oare aceasta va fi în viitor noua definiţie a
funcţionarului public?
Cariera fiecărui funcţionar public începe imediat după numirea sa în funcţia publică prin
actul administrativ emis de conducerea autorităţilor sau instituţiilor publice, respectiv, prin
depunerea jurământului de credinţă în faţa acestora. Pe parcursul desfăşurării carierei, funcţionarul
public are dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa în gradul de salarizare.3
Unul din avantajele legate de punerea rapidă în practică a unui asemenea corp îl constituie
dezvoltarea unei dinamici favorabile reformelor din administraţie. Statele europene care practică
acest sistem sunt: Belgia, Franţa, Irlanda, Germania, Grecia, Luxemburg, Austria, Portugalia,
Spania.
Un sistem de carieră înseamnă certitudinea unui loc de muncă şi garantează practic stabilitatea
şi continuitatea în funcţia publică. În privinţa stabilităţii funcţiei publice, există un consens asupra
necesităţii de a asigura respectarea acestui principiu în vederea construirii unei cariere durabile
în funcţia publică. Acesta nu trebuie să reprezinte un scop în sine pentru funcţionarul public, care
să îi motiveze mai târziu rutina şi lipsa de profesionalism. În privinţa depolitizării funcţiei publice,
se vizează cu precădere dimensiunea practică a acestei probleme, propunerea fiind aceea de a
întări rolul activ al comisiilor de disciplină din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice în
monitorizarea şi sancţionarea cazurilor de ingerinţă politică în administraţie. S-a propus chiar,
monitorizarea pe viitor a numărului de funcţionari implicaţi în campaniile electorale, în vederea
adoptării măsurilor sancţionatorii aferente. Alte recomandări emise în acest sens au mers chiar
până la a propune interzicerea dreptului de a fi membru de partid al funcţionarilor publici de la
toate nivelurile, sub sancţiunea scoaterii definitive din corpul funcţionarilor publici, pentru a
preveni astfel cazurile de implicare/presiune politică.
În schimb, accentul pus pe vechimea în funcţie, pe etapele carierei, promovarea relativ lentă,
supraaglomerarea şi birocratizarea excesivă pot fi tot atâtea motive pe baza cărora unele persoane
bine pregătite şi competente ar putea renunţa sau s-ar putea orienta spre mediul privat de afaceri
sau spre o carieră de funcţionar public, dar într-o altă ţară a Uniunii Europene. Migraţia elitei
forţei de muncă româneşti în spaţiul european şi nu numai, acolo unde perspectivele materială şi
profesională sunt evident mai atractive, reprezintă una dintre problemele delicate cu care se
confruntă personalul administrativ.
1

2
3

Alexandru, Ioan, Administraţia publică, teorii, realităţi, perspective, Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2007, p. 320
idem, p. 322
Manda, Corneliu, Ştiinţa administraţiei. Curs universitar, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2004, p. 158
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Tot în spiritul modernităţii şi a adaptării la cerinţele europene, funcţionarul trebuie încurajat
să gândească, să vină cu iniţiative şi idei, deoarece în persoana acestuia se identifică, de fapt,
prima treaptă privind identificarea nevoilor ce pot satisface activitatea publică sau privind
formularea obiectivelor concrete apte să răspundă realităţilor sociale din ţara noastră. Primul
impact al politicii administraţiei este semnalat de funcţionarul public, ceea ce ne determină să
afirmăm că locul şi rolul funcţiei publice au fost ridicate la rang de subiect naţional. Acesta nu
trebuie să se mulţumească doar cu statutul de executant al ordinelor date de superiorii ierarhici.
Încurajarea participării active poate elimina riscul „rutinei”, al blazării. Deosebit de importantă şi
deloc de neglijat este această rutină profesională a salariatului, dobândită în timp.
Pentru creşterea eficienţei activităţilor este imperios necesar a se menţine în administraţia
publică funcţionari profesionişti, oneşti, corecţi şi responsabili, care să reprezinte instituţia în
contact direct cu cetăţenii.
Căi de succes de urmat:
- autoidentitatea persoanei, adică modul cum se înţelege pe sine şi cum percepe imaginea
despre sine;
- personalitatea în care să se regăsească valori precum motivaţia şi nevoia persoanei pentru
succes, realizare;
- o comunicare eficientă, al cărei feed-beck să fie „palpabil”, fără a mai plimba cetăţeanul de
la un ghişeu sau de la o instituţie la alta;
- competenţă profesională care presupune ca funcţionarul public să înveţe permanent şi să
cunoască legislaţia din domeniul său de activitate;
- utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării care permit raţionalizarea
procesului decizional şi o creştere a implicării cetăţeanului în actul administrativ.
Aşadar, competenţa profesională a acestuia este strâns legată de cunoaşterea în detaliu a
activităţii pe care o desfăşoară, procedurilor de lucru, comportamentul faţă de cetăţean, metodele
de investigaţie şi de analiză a situaţiei şi chiar tehnici de comunicare, accesul la bazele de date şi un
optim mod de soluţionare a problemelor cetăţeanului, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vi
goare. Publicul, ca răspuns la modalitatea în care-şi soluţionează problema, are la îndemână o cale
facilă, dar tranşantă de catalogare a relaţiei funcţionar public-cetăţean, prin expresii de tipul:
- este/nu este bine condusă această instituţie;
- sunt/nu sunt mulţumit de activitatea funcţionarilor publici;
- funcţionarul public e corupt sau coruptibil, etc.
Actorii care influenţează elaborarea şi implementarea strategiei de formare continuă a
funcţionarilor publici sunt:
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul Naţional de Administraţie;
- mediul academic naţional;
- instituţiile europene de formare în domeniul administraţiei publice asigură, prin cooperare
instituţională, elementele fundamentale ale construcţiei şi implementării unei strategii de formare
la standarde europene, compatibilă cu practicile şi experienţele recunoscute în ţările europene cu
administrare democratică, eficientă;
- funcţionarii publici care sunt principalii beneficiari ai formării,
- societatea civilă care poate influenţa în mod indirect, prin aşteptările sale în legătură cu
serviciile oferite de administraţie.
Optimizarea relaţiei dintre administraţia publică şi cetăţeni poate fi realizată doar prin
aplicarea unui management public corespunzător, orientat spre cetăţeni şi colaboratori, cu
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eficacitate în realizarea atribuţiilor legale în condiţii de maximă eficienţă şi cu responsabilitate în
luarea deciziilor.
E necesară monitorizarea acestei probleme, urmărindu-se să devină funcţionari publici doar
acele persoane care au vocaţie sau care pot fi „educaţi” în acest sens. În cadrul unui proiect Phare
care viza „Implementarea Reformei în Funcţia Publică din România”, în perioada aprilie-iulie
2007, a fost realizat un sondaj de opinie pe un eşantion de 1203 persoane, cu vârsta minimă de 18
ani, cu privire la percepţia cetăţenilor asupra funcţionarilor publici şi a reformei funcţiei publice.
În acelaşi timp, iniţiatorii acestui proiect au vrut să verifice printr-un alt sondaj de opinie percepţia
funcţionarilor publici asupra Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pe un eşantion de 142
funcţionari publici aparţinând autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică
centrală, teritorială şi locală1. Cu privire la rezultatele acestui sondaj, ne-au reţinut atenţia
următoarele procente:
• 13% dintre cetăţeni asociază funcţia publică cu loialitatea, angajamentul şi responsabilitatea,
în timp ce 51% au o percepţie predominant negativă;
• 68% dintre respondenţi au apreciat că la capitolul competenţă profesională funcţionarul
public ar trebui să-şi îmbunătăţească abilităţile;
• aproape jumătate dintre respondenţi consideră că implementarea reformei în serviciul
public s-ar putea realiza prin scăderea birocraţiei, îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor şi
printr-o salarizare mai bună2.
Au fost semnalate diferenţe atunci când s-a pus problema comparării statutului funcţionarului
public european cu cel al funcţionarului public român. Cetăţenii care au răspuns sondajului au
evidenţiat în acest sens diferenţe majore între aceştia cu privire la:
• serviciile oferite cetăţenilor;
• nivelul de salarizare.
Din cealaltă perspectivă, reţinem că şi funcţionarii publici intervievaţi au susţinut că cea mai
mare diferenţă dintre ei şi semenii lor europeni este reprezentată de nivelul scăzut al salariilor3.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi propune să utilizeze rezultatele celor două
sondaje pentru fundamentarea unei strategii de comunicare internă şi externă, în scopul creşterii
vizibilităţii instituţiei şi a credibilităţii corpului funcţionarilor publici.
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ABSTRACT
This paper proposes an overview on the system of payments in some European and OECD
countries. We try to reflect the theoretical concept about the performance related pay (PRP), which
means variable part of pay, awarded, on an individual or on a team or group basis, depending on
performance. Some states have implemented the PRP system and their experience shows that an
inadequate management framework is counterproductive. Also, it is necessary to create a climate
based on trust and transparency in public organization to obtain a real effect of PRP system. PRP
must be seen like a real modality to motivate the human resource that works in public administration.
Just base salary is not enough today for public employees, and to find more financial opportunities
to motivate them is a duty of management in each organization.
Este de un real interes faptul că, de câteva decenii, guvernele sunt supuse unor presiuni
bugetare şi percepţiei publice asupra funcţionarilor publici consideraţi ca fiind puţin preocupaţi
de calitatea muncii lor şi plătiţi prea puţin pentru a-i cointeresa în a face ca serviciul public să fie
mai bun. Ca urmare a reformelor administrative axate în principal pe creşterea competitivităţii
sectorului public, a devenit imperios necesară profesionalizarea funcţiei publice prin abordarea
unor metode orientate în principal pe funcţionarul public. Privatizarea unor servicii publice
precum telecomunicaţiile, serviciile de salubritate, apa, impune o regândire a strategiilor de
creştere a competitivităţii sectorului public prin utilizarea tuturor metodelor de motivare a
resursei umane implicate, de găsire a acelor modalităţi prin care plata pentru munca depusă să se
facă funcţie de performanţă.
O soluţie în această direcţie, utilizată cu precădere în sistemul privat, este de a completa
sistemul de remunerare a funcţionarilor publici bazat în principal pe salariul de bază, ce creşte o
dată cu durata petrecută în muncă, cu recompense (pecuniare şi non-pecuniare) pentru
performanţă. Această modalitate de apreciere a muncii este denumită în literatura de specialitate
plată funcţie de performanţă (payment-related pay-PRP). PRP se referă la o parte a plăţii bazată
în principal pe premii, recompense, bonusuri, individuale sau de grup, a căror alocare depinde de
performanţa în muncă.
Acest sistem PRP a fost utilizat cu succes în administraţia publică a unor state membre ale
OECD, rezultatele fiind surprinzătoare. PRP trebuie utilizat într-un context managerial adecvat,
în sensul orientării activităţilor spre obţinerea unor rezultate dorite, în caz contrar, aceste
recompense financiare nu vor conduce la o modificare a calităţii muncii.
Un prim val al utilizării PRP în state membre ale OECD1 a avut loc în anii 80 ai secolului
1

„Paying for Performance: Policies for Government Employees”, articol din revista Policy Brief editată de
OECD, mai 2005, www.oecd.org/publications/policybriefs
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trecut. Guverne din Canada, Danemarca, Olanda, Noua Zeelandă, Spania, Suedia, Marea Britanie
şi Statele Unite au adoptat sistemul PRP. Un al doilea val a început în anii 90 ai secolului trecut,
cu adoptarea politicii PRP de Australia, Finlanda, Irlanda şi Italia. Recent, state precum Germania,
Coreea şi Elveţia, dar şi state din estul Europei (Republica Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovacia) au
început să pună în aplicare mecanismul PRP. În 2004, Franţa a început experimentarea PRP la
nivelurile înalte ale funcţiei publice în cadrul a şase ministere pilot.
Există câteva motive pentru care guvernele aplică sistemul PRP. Constrângerile bugetare,
dificultăţile economice cu care se confruntă unele state constituie doar elemente declanşatoare
ale nevoii de creştere a competitivităţii sectorului public. Apare, în acest context, încercarea
sistematică de a introduce indicatori de performanţă (performanţa bazată pe obiective) pentru
evaluarea muncii resursei umane implicate în activitate, ceea ce presupune schimbări la nivelul
funcţiunii de personal din administraţia publică.
Sunt relevante câteva elemente ce determină aplicarea PRP în administraţia publică:
a. un prim argument este acela că motivarea individuală poate fi stimulată prin recunoaşterea
eforturilor depuse pentru atingerea obiectivelor organizaţionale şi recompensarea acestora
într-un mod adecvat. Înainte de introducerea PRP, promovarea era singura modalitate de
creştere salarială, astfel că, de exemplu, în Marea Britanie în anii 80, un director executiv
(Senior Executive Officer) trebuia să aştepte chiar şi 20 de ani pentru a fi promovat la
director general (Principal), primul grad cu responsabilităţi manageriale importante.
b. introducerea PRP, în special la nivel managerial, a fost necesară pentru a putea fi competitiv
sectorul public, în sensul menţinerii resursei umane celei mai talentate şi stoparea migrării
acesteia către cel privat.
c. un motiv de politică organizaţională pentru introducerea PRP este de a determina
schimbarea percepţiei asupra serviciilor publice, considerate ca fiind neproductive, prin
individualizarea şi aplicarea unor metode transparente de analiză a muncii funcţionarilor
public. Trebuie arătat că aceştia sunt monitorizaţi în munca pe care o depun.
Dezbaterea asupra sistemului de salarizare suscită interesul managementului organizaţiilor
publice şi, în egală măsură, a teoreticienilor, preocupaţi de identificarea şi stabilirea unor politici
şi strategii optime de remunerare care să răspundă exigenţelor salariaţilor. Realizarea obiectivelor
organizaţionale este consecinţa firească a aplicării cu succes a unui sistem optim de salarizare a
angajaţilor, pornind de la premisa că motivaţia pecuniară a muncii reprezintă unul dintre factorii
importanţi la care se raportează atât individul cât şi organizaţia.
La nivel european există diferenţe considerabile în ceea ce priveşte structura instituţională şi
legală a administraţiei publice, inclusiv din perspectiva practicilor salariale. Considerăm necesară,
din acest punct de vedere, o prezentare succintă a aspectelor de natură teoretică privitoare la
sistemul de salarizare practicat în acord cu politicile şi strategiile de resurse umane, dar şi reliefarea
aplicabilităţii acestor teorii pe exemplul unor state europene.
În statele europene s-au individualizat două sisteme ale accesului la funcţia publică:
a. un sistem al carierei ce presupune ca persoana ce îşi desăvârşeşte studiile să ocupe imediat
o funcţie în administraţia publică şi să petreacă întreaga viaţă profesională pe această
funcţie. Din perspectivă salarială, acest sistem se caracterizează prin aceea că statul este cel
care determină, prin lege, nivelul remuneraţiei pe care o va primi funcţionarul public.
Criteriul esenţial îl reprezintă vechimea în muncă. Acest sistem se practică în state precum
Austria, Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia şi Spania.
b. un sistem al funcţiei (contractual), în cadrul căruia individul alege să urmeze o carieră
profesională pe o funcţie publică având în vedere pregătirea sa şi posibilitatea negocierii
aspectelor privitoare la sistemul de salarizare oferit. Dezavantajul major al acestui sistem
constă în absenţa unei culturi comune a funcţiei publice, a unei mobilităţi reduse de la o
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organizaţie la alta şi a atragerii candidaţilor din sectorul privat care nu sunt întotdeauna
pregătiţi să răspundă cerinţelor unor politici guvernamentale. Sistemul pe bază de funcţii
se practică îndeosebi în Danemarca, Finlanda, Italia, Olanda, Suedia şi Marea Britanie.
În literatura de specialitate se vorbeşte de existenţa a două structuri ale salarizării, clasică şi
broadband (de largă întindere), fiecare dintre acestea reprezentând doar interpretări limitative ale
trăsăturilor predominante privind remunerarea funcţionarilor publici, în realitate întâlnindu-se
caractere ale ambelor structuri.
Structura clasică de salarizare se caracterizează prin aceea fiecărei funcţii îi este atribuit un
grad, adică ocupă o poziţie unică în sistemul de salarizare, accentul fiind pus pe evaluarea
posturilor funcţie de criterii precum studiile absolvite şi responsabilităţile asumate. În cadrul
acestei structuri se disting două modele practicate:
a. modelul de suprapunere, în care accentul cade asupra vechimii în muncă. Angajaţii pot
rămâne pe acelaşi post cu acelaşi grad un număr mare de ani pentru a atinge valori maxime
salariale asemănător unui nivel echivalent unui post cu un grad superior.
b. modelul de delimitare se caracterizează prin aceea că creşterile salariale se pot obţine prin pro
movarea într-un grad superior, ceea ce atrage o creştere substanţială a remuneraţiei primite.
Structura de salarizare broadband prezintă drept trăsătură caracteristică faptul că o funcţie nu
poate fi atribuită unui singur grad. Funcţiile nu au o poziţie unică, făcând parte dintr-un grup
(broadband). Accentul cade asupra evaluării performanţei în muncă a unei persoane, adică pe
cuantificarea rezultatelor unui angajat funcţie de aptitudinile şi cunoştinţele sale, criteriul vechimii
neprezentând o deosebită importanţă, aşa cum se întâmplă în cazul modelului anterior.
O problemă importantă este dacă plata performanţei se face permanent, ca spor la salariul de
bază (sistemul meritului), sau doar atunci când se consideră a fi necesară acordarea unor plăţi
suplimentare pentru atingerea unor obiective stabilite (bonusuri). În ultimii ani, utilizarea
bonusurilor a crescut considerabil deoarece pot fi administrate cu o mai mare flexibilitate şi nu
implică costuri suplimentare pe statele de plată. Acestea reprezintă aproximativ 5% din salariul de
bază. Bonusurile tind să fie din ce în ce mai mari, însă, de regulă acestea nu depăşesc 10% din
salariul de bază al funcţionarilor publici (niveluri midlle management sau de execuţie). Pentru
manageri (top, executive-management), nivelul plăţii pentru performanţa atinsă poate fi de 20%
din salariul de bază, ca nivel maxim admis.
Un exemplu în acest sens este reforma administrativă în domeniul funcţiei publice din Belgia
denumită şi „reforma Copernic”. Înfăptuirea acesteia a vizat două mari obiective surprinse sugestiv
în sintagma „Obiective îngemănate: servicii mai bune, funcţionari mai bine pregătiţi”. Reforma
administrativă belgiană din anul 1999 a pus un accent deosebit pe revalorizarea funcţiei publice
prin introducerea unor criterii de măsurare a competenţei funcţionarilor publici. Reforma
coperniciană avea în centrul obiectivelor sale cetăţeanul ca element cheie al întregului proces
reformator. Drept urmare procesul de reformă a fost construit de aşa manieră încât să răspundă
cât mai bine la nevoile şi cerinţele cetăţenilor prin oferirea unor servicii publice calitative.
Realizarea acestor deziderate s-a fundamentat pe patru direcţii principale1:
a. o nouă structură organizaţională;
b. un nou mod de a munci;
c. o nouă cultură managerială;
d. o nouă viziune asupra resurselor umane.
1

Janssens, Johan, Some Topics of the Copernicus Reform: The Remuneration System for Federal Public
Servants and the Salary Reform in the Belgian Public Sector, lucrare susţinută în cadrul Conference on
Civil Salary Szstems in Europe, Bucureşti, aprilie 2007,
https://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_33638100_34612958_38708070_119835_1_2_1,00.html.
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De interes pentru analiza noastră este ultima direcţie vizată referitoare la o nouă interpretare
a resursei umane în cadrul organizaţiei de administraţie publică. Problemele circumscrise vizau
recrutarea şi selecţia personalului din administraţia publică, salarizarea şi cariera şi dezvoltarea
personalului.
Salarizarea personalului din administraţia publică belgiană a urmărit atragerea profesioniştilor
în domeniu prin aplicarea unor factori motivatori care să determine menţinerea în cadrul
serviciilor publice, dar, în acelaşi timp promovarea unor oportunităţi reale de dezvoltare a carierei
lor profesionale. Noua abordare a pus accentul, în principal, pe cunoştinţele, abilităţile şi
aptitudinile de care dispune funcţionarul public, cariera sa fiind rezultatul direct al demonstrării
acestora în cadrul unor teste şi verificări periodice.
Funcţiile în cadrul administraţiei federale belgiene sunt organizate pe patru niveluri. Un rol
important este jucat de actul de studii care atestă formarea profesională în domeniu, însă, din ce
în ce mai mult accentul cade asupra competenţei de care dispune funcţionarul public. Acesta
trebuie să dovedească cât de bun este pentru postul pe care candidează şi care sunt competenţele
sale reale. O consecinţă a acestui fapt este posibilitatea urcării în carieră şi a recompensărilor de
natură financiară.
În anul 2002, reforma a vizat şi o reconsiderare a remuneraţiei funcţionarilor publici funcţie
de cele patru niveluri (Tabel nr. 1):
Tabel nr. 1
Funcţiile publice în administraţia federală belgiană şi nivelurile corespunzătoare
Management
Funcţii de management (de conducere)
Nivel A
Funcţii de coordonare, concepţie şi studiu
Nivel B
Funcţii specializate
Nivel C
Funcţii administrative, logistice şi de suport
Nivel D
Funcţii manuale
Funcţionarii încadraţi în nivelul D execută activităţi de natură tehnică şi administrativă, cei
de nivel C fac muncă de secretariat, registratură, desenator tehnic sau ilustratori grafici. Funcţio
narii de nivel B sunt numiţi experţi: experţi administrativi, asigură conducerea executivă a secre
tariatului, contabili, asistenţi sociali, experţi IT, programatori sau programatori analişti. Func
ţionarii de nivel A ocupă funcţii împărţite în domenii de expertiză, niveluri de expertiză şi clase
de expertiză. Un domeniu de expertiză grupează funcţii cu activităţi şi cunoştinţe omogene (de
exemplu: procesarea datelor, impozite şi taxe, resurse umane etc.). Nivelurile de expertiză gru
pează funcţii ce au aceeaşi complexitate, solicită acelaşi nivel de cunoaştere tehnică şi prezintă
acelaşi nivel al responsabilităţii. Funcţiile se împart în clase la nivelul întregii organizaţii, astfel că,
clasa A1 este considerată ca fiind reprezentată cele mai uşoare funcţii, iar clasa A5 pe cele mai
dificile.
Remuneraţia funcţiei publice belgiene depinde de cele patru niveluri şi de scara salarială
alocată pe clase, precum şi vechimea în muncă. Un exemplu în acest sens este reliefat în tabelul
următor (tabel nr. 2).
Tabel nr. 2
Nivelul salarial al funcţiei publice federale belgiene (la 1 octombrie 2006)
Nivelul A
Vechime în muncă
Salariul brut/lună
Salariul net/lună
Consilier
11 ani
4759,04 €
2514,00 €
Consilier general
Maximum
6748,46 €
3318,40 €
Nivelul B
Vechime în muncă
Salariul brut/lună
Salariul net/lună
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Expert administrativ

Minimum
Maximum
Expert tehnic sau
Minimum
financiar
Maximum
Nivelul C
Vechime în muncă
Asistent tehnic şi
Minimum
administrativ
Maximum
Nivelul D
Vechime în muncă
Angajat cu funcţii teh Minimum
nice şi administrative Maximum

1729,96 €
3508,19 €
1922,38 €
3789,99 €
Salariul brut/lună
1632,91 €
3107,84 €
Salariul brut/lună
1472,82 €
2265,13 €

1212,66 €
1982,18 €
1293,18 €
2107,75 €
Salariul net/lună
1168,38 €
1816,30 €
Salariul net/lună
1089,02 €
1462,76 €

Datele prezentate în tabelul de mai sus reflectă nivelurile salariale ale funcţionarilor din
administraţia publică federală belgiană, aşa cum sunt stabilite prin lege, luând în considerare
criteriul vechimii în muncă specific sistemului carierei. Salariul net obţinut este rezultatul
diferenţei dintre salariul brut, contribuţiile sociale, alte taxe şi contribuţii sociale private. Pe lângă
salariul net pe care îl primeşte funcţionarul, acesta are dreptul la o alocaţie suplimentară pentru
plata chiriei (în condiţiile în care salariul brut este inferior sumei de 25162,42 € pe an), a unor
premii ca urmare a demonstrării unor competenţe certificate prin participarea la cursuri de
perfecţionare profesională. De asemenea, pachetul salarial include şi un premiu pentru acei
funcţionari care dovedesc cunoaşterea unei alte limbi decât franceza sau germana. În luna mai a
fiecărui an, funcţionarul primeşte o primă de vacanţă de până la 92% din salariul brut.
Din prezentarea şi analiza datelor putem desprinde faptul că salarizarea funcţiei publice în
Belgia se încadrează în sistemul de carieră, bazat pe vechime în muncă, însă, utilizarea unor
practici de bonificare a muncii funcţie de competenţa demonstrată reliefează şi nevoia de
introducere a performanţei în sectorul public.
În vara anului 2005, guvernul federal german a adoptat reforma în domeniul salarizării
funcţiei publice bazată pe plata funcţie de performanţă (performance related pay reform). Legea
prevedea ca la salariul de bază să se adauge un spor funcţie de nivelul de performanţă atins. Astfel
că la salariul de bază puteau fi adăugate 2%, 4%, 6%, 8%.
Procesul legislativ a fost întrerupt în toamna lui 2005 datorită alegerilor, iar, ulterior noua
coaliţie nu a fost de acord cu această nouă manieră de remunerare datorită greutăţii implementării
unor indicatori de performanţă obiectivi.
Tabel nr. 3
Salarizarea funcţionarilor public germani pe grade şi ani vechime
Grade (pe funcţii)
Salariul de bază
Minimum/ani vechime
Maximum/ani vechime
A2 - A6
1474,59 €/1an
2011,06 €/9 ani
A6 - A9
1869,91 €/2 ani
2533,80 €/11 ani
A9 – A13
1916,09 €/2 ani
3820,56 €/12 ani
A13 –A16
2880,96 €/3 ani
5460,39 €/12 ani
Schema de remunerare a funcţionarilor publici germani urmăreşte gradele pe fiecare funcţie
în parte. Astfel că, pentru cei ce ocupă funcţii executive de bază le sunt alocate sume corespunzătoare
gradelor A2 până la A6, cei ce ocupă funcţii în serviciile intermediare, sume corespunzătoare
gradelor A6 până la A9, celor care ocupă funcţii în serviciile intermediare înalte, sume
corespunzătoare gradelor A9 până la A13, iar celor care se află în funcţii ale serviciilor publice
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înalte, sume corespunzătoare gradelor de la A13 până la A16 şi de la B1 la B11 (pentru poziţiile
top) (Tabel nr. 3)1.
Se poate remarca faptul că sistemul de remunerare a funcţionarilor publici germani este
tributar sistemului carierei, iar încercarea de reformare este dificilă datorită dificultăţilor de a găsi
acele criterii de performanţă care să justifice pe deplin munca funcţionarilor publici.
Desprindem în acest context unele probleme cu care se confruntă administraţia în dorinţa de
implementare a sistemului plăţii funcţie de performanţă. Este dificil de monitorizat şi măsurat
performanţa. Experienţa a demonstrat că a introduce sisteme formalizate nu reprezintă un succes
pentru organizaţia publică, deoarece este greu de diferenţiat gradul de performanţă al
funcţionarilor care muncesc satisfăcător, indiferent de cât de complexe şi formale sunt criteriile.
Spre exemplu, în anii 80 ai secolului trecut, în Statele Unite, mai mult de 95% dintre manageri au
primit calificative de bine sau foarte bine. Procesul de evaluare şi apreciere a muncii funcţionarilor
publici solicită, în principal, o judecată managerială solidă.
Dacă PRP a avut un impact pozitiv se datorează în primul rând procesului de evaluare efectuat,
dar, în egală măsură, şi a modalităţilor de identificare a obiectivelor individuale şi organizaţionale
ale funcţionarilor publici. Unele condiţii, precum transparenţa, mecanismele de promovare,
încrederea în managemntul general sau de linie sunt elemente esenţiale pentru introducerea unei
culturi organizaţionale bazate pe obţinerea performanţei.
Stabilirea obiectivelor individuale nu este o sarcină uşoară. Acestea nu trebuie să fie nici foarte
uşor de atins, nici extrem de complexe, dar nici nereale. Stabilirea obiectivelor organizaţionale
este o sarcină a managementului de top sau a celui de linie care trebuie să stabilească clar, coerent
şi utilizând un sistem transparent care sunt ţintele de atins efectiv, astfel încât evaluarea
performanţei să se realizeze cât mai bine.
PRP determină managerii să stabilească cât mai clar care sunt obiectivele de atins, dar, în egală
măsură, să ţină cont de resursa umană angajată şi de potenţialul acesteia.

Concluzii
Se evidenţiază câteva direcţii de abordare a unui nou sistem de remunerare a muncii
funcţionarilor publici din administraţie, care să ţină cont atât de obiectivele stabilite de organizaţie,
cât şi de cele ale indivizilor. Accentul se pune asupra resursei umane ce trebuie cointeresate în a
obţine un maximum de performanţă în muncă. Sistemul plată funcţie de performanţă se poate
caracteriza succint prin următoarele:
a. stabilirea judicioasă a unui sistem de evaluare a muncii funcţionarilor publici (indicatori
de performanţă);
b. o reconsiderare a culturii organizaţionale a fiecărei organizaţii publice;
c. succesul aplicării sistemului PRP este determinat de procesul de măsurare a performanţei
mai mult decât nivelul efectiv al plăţii;
d. plata performanţei merge mână în mână cu funcţiunea de resurse umane;
e. PRP are efect direct asupra motivării resursei umane;
f. PRP poate fi aplicat într-un mediu care promovează relaţii de muncă bazate pe încredere;
g. PRP trebuie utilizat ca un stimulent, ca un sistem de pârghii pentru a introduce schimbarea
organizaţională.

1

Date prelucrate după Otto, Kai-Andreas, Civil Service Salary System in Germany and Recent Reform
Trends, Vilnius, December 2006, www.sigmaweb.org/document/62/0,3343,en_33638100_34612958_
38706942_1_1_1_1,00.html
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PROBLEME GENERALE ALE COMPARTIMENTIZĂRII DREPTULUI
GRUIA George, lector universitar,
doctorand, USM, Chişinău
Problema divizării dreptului este o problemă veche care îşi trage rădăcinile din timpurile cele
mai îndepărtate. Sunt diferite şi criteriile puse la baza divizării dreptului.
Jurisconsulţii epocii clasice din Roma fac trei diviziuni fundamentale. Prima şi cea mai
importanţă este opera jurisconsultului Ulpian (170-228 d.Hr.) care distingea, după criteriul
utilităţii şi al interesului ocrotit, „jus publicum” şi „jus privatum”. În Digeste citim: „Jus publicum
est quod ad statum rei romanae spectat; jus privatum quod ad singulormum utilitatem pertinet”,
adică „dreptul public este acela care se ocupă cu organizarea republicii, iar dreptul privat acela
care priveşte interesele individuale”. Această diviziune este şi azi cea mai importantă, deşi există
divergenţe asupra celor două compartimente.
O altă diviziune, pe care o găsim la romani, este divizarea dreptului în jus civile şi jus honora
rium, cel dintâi derivând din lege şi din interpretarea jurisconsulţilor, cel de al doilea din opera ma
gistratului, a pretorului (hanos, magistratură). Această diviziune se referă la izvoarele dreptului.
În sfârşit, o a treia diviziune, este divizarea dreptului în jus civile, jus gentium şi jus naturale.
În această accepţiune, jus civile desemnează dreptul propriu cetăţenilor unei cetăţi, care la romani
se mai numea şi jus Quiritium. În opoziţie cu acest jus civile, jurisconsulţii puneau jus gentium,
sau dreptul popoarelor, adică dreptul comun tuturor popoarelor, pe care natura îl impune tuturor
popoarelor.
Într-un alt sens jus gentium este acel drept care se aplică atât romanilor, cît şi străinilor.
În ceea ce priveşte jus naturale, era dreptul care guverna toate fiinţele însufleţite, cum ar fi
unirea bărbatului cu femeia, procreaţia, grija de copii etc., drept ale cărui reguli sunt comune
oamenilor şi animalelor.1
O altă divizare a dreptului o întâlnim la jurisconsultul Paul care distinge jus singulare (dreptul
de excepţie) şi jus comune (dreptul comun).
Istoria cunoaşte şi multe alte divizări ale dreptului, dintre care atragem atenţie la
următoarele:
a) Dreptul pozitiv şi dreptul natural. Dreptul pozitiv este totalitatea regulilor de drept în vigoare
într-un stat. Dreptul natural este totalitatea de principii neschimbătoare şi universale, care
sunt degajate de raţiunea umană şi care se impun chiar legiuitorului, fiind idealul către care
trebuie să tindă dreptul.
b) Dreptul divin şi dreptul omenesc. Primul emană de la divinitate, cel de al doilea de la oameni.
Cel omenesc, la rândul său, se împarte în drept eclesiastic, care emană de la autorităţile
religioase, şi drept civil, care emană de la autorităţile civile.
c) Dreptul represiv şi dreptul restitutiv. Cel dintâi determină mijloacele prin care se reprimă
infracţiunile la regulile dreptului, cel de al doilea stabilind reparaţiunea care se cuvine unei
persoane lezate în drepturile sale.
d) Dreptul determinator şi dreptul sancţionator. Cel dintâi este dreptul care stabileşte regulile
de conduită ale subiecţilor, pe când cel de al doilea – sancţiunile nerespectării lor.
e) Dreptul material (substanţial) şi dreptul procesual. Dreptul material (substanţial) reglemen
tează felul de comportare al subiecţilor, drepturile şi îndatoririle acestora. Dreptul procesual
stabileşte modalităţile prin care dreptul material este aplicat de organele statului.
1

Alexandru Văllimărescu, Op.cit., pag.136-137.
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f) Dreptul scris şi dreptul nescris. Această distincţie se face în baza izvoarelor dreptului.
Dreptul scris constituie ansamblul regulilor formulate expres într-o modalitate generală şi
abstractă. Gradul acestei abstractizări şi generalizări nu este însă conturat. Dreptul scris
mai este numit uneori şi lege. Termenul „lege” este utilizat aici într-un sens larg (lato sensu).
Dreptul nescris mai este denumit uneori drept cutumiar. În acest caz termenul drept
cutumiar este utilizat în sens larg, având în vedere nu numai dreptul cuprins în cutumă
(stricto sensu), ci şi în anumite uzanţe sociale.
g) Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv, diviziune asupra căreia ne-am referit într-un capitol
precedent.
h) Dreptul intern (naţional) şi dreptul extern (internaţional).
În continuare ne vom opri şi vom analiza mai detaliat categoriile „drept public” – „drept
privat”; „drept intern (naţional)” – „drept extern (internaţional)”.
Drept public şi drept privat
După cum am menţionat, dihotomia drept public drept privat îşi are originea în dreptul
roman. Aşa, de exemplu, jurisconsultul Ulpian distinge între cele două compartimente, astfel:
a) jus publicum (dreptul public) – compartimentul care se referă la interesele statului roman şi
b) jus privatum (dreptul privat) – compartimentul care se referă la interesele diferitelor persoane:
Această mare diviziune a dreptului priveşte atât dreptul naţional (intern) cît şi dreptul
internaţional.
În ceea ce priveşte dreptul public intern, din componenţa sa fac parte aşa ramuri ale dreptului,
cum ar fi dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul muncii şi protecţiei
sociale, dreptul financiar, dreptul procesual (partea de organizare căreia îi sînt consacrate norme
juridice imperative) etc.
Din dreptul privat intern fac parte aşa ramuri ca: dreptul civil, dreptul familial ş.a.
Obiectul de reglementare juridică a ramurilor care se atribuie la dreptul public intern î!
constituie:
• problemele ce ţin de organizarea şi distribuirea competenţei autorităţilor publice;
• forma statului;
• relaţiile de muncă şi protecţie socială;
• relaţiile financiar-bancare;
• organizarea generală a învăţământului;
• infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora etc.
Obiectul de reglementare juridică a ramurilor de drept ce fac parte
din dreptul privat intern îl constituie relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale
la care participă persoanele particulare.
Divizarea dreptului în drept public şi drept privat nu trebuie absolutizată. Interesul general
n-ar fi nimic, ar fi o absurditate, dacă n-ar fi împărtăşit cu fiecare particular, tot aşa precum şi
interesul individual nu poate fi neglijat de stat. În legătură cu aceasta, renumitul teoretician român
Mircea Djuvara (1886-1944) avea perfectă dreptate când întreba: „Oare normele dreptului public
nu interesează pe particulari? Ne este oare indiferent modul cum funcţionează serviciile publice,
fără de care nici nu putem exista în toată fiinţa noastră?… Şi invers, dispoziţiile de drept privat
interesează statul. Cum ar exista într-adevăr statul fără rânduiala intereselor private ale oamenilor?
Dispoziţiile de drept civil reglementează de ex. între altele averea noastră. Dar nu poate fi
indiferent statului dacă cetăţenii săi trăiesc în această privinţă într-un haos, dacă nu există nici un
fel de sancţiune, dacă se calcă continuu, în această materie, normele de drept. Tot dreptul privat
atinge îndeaproape interesele publice. Ba chiar mai mult după cum a arătat sub formă măiestrită,
marele jurisconsult german Ihering, în cartea sa „Kampf ums Recht”, orice nedreptate s-ar comite
contra unui particular, oricât de mică ar fi, este o nedreptate care se face faţă de societatea întreagă.
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Atunci când cineva luptă pentru dreptul său, luptă în realitate pentru paza ordinii legale. Dar
paza ordinii legale interesează, în primul rând, statul; particularul când porneşte o acţiune în jus
tiţie spre a realiza dreptul său şi luptă pentru el împlineşte prin aceasta o mare misiune socială”.1 Cele
spuse scot în evidenţă faptul că respectarea dreptului sub toate formele sale interesează întreaga
societate, căci întreaga societate nu ar putea să existe, dacă respectul dreptului nu ar exista.
Prin urmare, nu se poate susţine că deosebirea dintre dreptul public şi dreptul privat se
întemeiază exclusiv numai pe ideea interesului, pe care normele respective îl prezintă pentru stat
sau particulari. Atât dreptul public cît şi dreptul privat interesează în acelaşi fel şi pe stat şi pe
particulari.
Aceeaşi idee o găsim şi la Matei Contacuzino: „Cele mai multe raporturi de drept privat
privesc şi interesul colectiv al societăţii şi raporturile de drept public privesc şi interesele private.
Normele de drept privat sunt în principiu de ordine publică, pentru că sunt stabilite în vederea
unui scop obştesc de siguranţă, de organizare şi de pace socială. Deosebirea dintre drept public şi
drept privat nu priveşte deci natura intereselor care sunt în joc, ci natura raporturilor care se
leagă, pe de o parte raportat de la individ la individ, pe de altă parte raportat între individul privat
ca un mădular al societăţii şi societatea însăşi, reprezentantă prin organele sale”.2
Oricare ar fi criteriul de la care se porneşte în divizarea dreptului în drept public şi drept
privat, există mai multe semne distinctive ale celor două compartimente ale dreptului, care, chiar
dacă nu pot fi privite ca absolute, au totuşi o valoare practică şi teoretică incontestabilă:
1. În ce priveşte generalitatea interesului. În timp ce dreptul public protejează un interes
comun tuturor cetăţenilor, un interes general al societăţii, dreptul privat protejează prin normele
sale interese proprii unui individ, unei familii etc.
2. În ce priveşte forţa obligatorie. Dreptul public este prin natura sa un drept imperativ,
conţine o sumă de ordine şi prohibiţii care asigură ordinea publică. Dreptul privat este constituit
în principal din norme dispozitive, permisive sau supletive.
3. În ce priveşte modalităţile de exprimare a voinţei. Dreptul public cu preponderenţă prin
acţiunea autoritară, unilaterală a guvernanţilor; dreptul privat traduce normativ jocul liberal al
voinţelor, modul şi consecinţele întâlnirii acestor voinţe.3
În literatura juridică s-a conturat conceptul potrivit căruia, în afara ramurilor de drept care
pot fi atribuite dreptului public sau dreptului privat, mai există o categorie a ramurilor de drept
cu caracter mixt. Astfel, P.Roubier argumentează existenţa unui drept mixt concret în care ar
intra dreptul comercial, legislaţia rurală şi legislaţia muncitorească şi un drept mixt abstract în
care sunt incluse ramurile dreptului penal şi procedura (penală, civilă, administrativă).4
Nu putem să nu scoatem în evidenţă existenţa unor concepţii care nu recunosc diviziunea
dreptului în public şi privat.
Astfel, Leon Duguit (1859-1928), decan al facultăţii de drept din Bordeaux, este unul din cei
mai hotărâţi adversari al deosebirii de natură dintre dreptul public şi privat. În viziunea sa, între
cele două drepturi nu există deosebire de fundament, de metodă, de spirit sau de evoluţie. Actele
juridice de drept public şi cele de drept privat au acelaşi caracter şi li se cer aceleaşi condiţii. Atât
guvernanţii, cărora li se aplică dreptul public, cît şi guvernaţii cărora li se aplică dreptul privat,
sînt indivizii care fac acte de voinţă, acte juridice, supuse aceloraşi reguli de drept.
Deosebirea între dreptul public şi dreptul privat se reduce numai la aceia că în materie de
drept public nu există sancţiuni, pe când în materie de drept privat există sancţiuni.5
1
2
3
4
5

Mircea Djuvara, Op.cit., pag.45.
M.Cantacuzino, Elemente de drept civil, 1931, pag.17.
Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, pag.257-258.
A se vedea: P.Roubier, Théorie génèrale du droit, Paris, 1946, pag.255
Mircea Djuvara, Op.cit., pag.51.
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Nu putem trece cu vederea nici conceptul renumitului profesor Hans Kelsen, care, de
asemenea, consideră că nu se justifică distincţia între dreptul public şi dreptul privat: „Drepturile
private sunt drepturi politice în acelaşi sens cu cele care în mod curent sunt desemnate ca atare
… Doar că, ceea ce se numeşte drept privat – acel complex de norme în care instituţia proprietăţii
private sau individuale ocupă un loc central – este … o formă de creaţie a unor norme juridice
particulare, adecvate sistemului economic capitalist”.1
Dreptul intern (naţional) şi dreptul extern (internaţional).
O altă diviziune a dreptului cu caracter general, recunoscută de doctrina juridică de-a lungul
timpului, este cea în drept intern (naţional) şi drept extern (internaţional).
O asemenea diviziune a dreptului o întâlnim la romani. După cum am menţionat anterior,
jurisconsulţii romani au argumentat nu numai diviziunea dreptului în public şi privat, ci şi
diviziunea acestuia în dreptul cetăţii şi dreptul popoarelor. Clasificarea lui Ulpian în „jus civile” şi
„jus gentium”, reluată de Gaius şi Paulus, e păstrată şi azi sub denumirile de drept intern şi drept
internaţional.
Profesorul Mircea Djuvara, făcând distincţie între dreptul intern şi extern menţiona: „Avem
prin urmare între normele de drept unele, care se aplică numai statelor respective în relaţiile lor interne
şi acestea interesează ceea ce se cheamă dreptul intern, altele care se referă la raporturile dintre
state sau dintre cetăţenii unor state diferite. Căci, aceste realităţi formidabile pe care le numim
state, monştrii imenşi de putere, faţă de care existenţa individuală nu contează şi o strivesc de
atâtea ori în mersul lor greoi înainte, intră în contact între ele în viaţa internaţională şi din relaţiile
acestea nasc norme de drept, care, se aplică, fie statelor ca atare, fie supuşilor mai multor state
deosebite, când ei intră în contact şi astfel, faţă în faţă cu dreptul intern, avem şi dreptul extern”.2
Dreptul intern este constituit din totalitatea reglementărilor normative edictate într-un stat.
Dreptul intern mai este denumit drept naţional. El este strâns legat de principiul suveranităţii, de
noţiunea de teritoriu şi populaţie ce ocupă acest teritoriu. suveranitatea statului implică
obligativitatea normelor dreptului naţional pentru toţi: cetăţeni, necetăţeni, instituţii sociale
aflate pe teritoriul statului.
Dreptul internaţional este alcătuit din totalitatea reglementărilor privind relaţiile dintre state.
Dreptul internaţional mai este numit drept extern. De asemenea, se mai utilizează formula
canţiană de drept interstatal. Reglementările ce le conţine dreptul internaţional sunt create prin
acordul statelor suverane şi egale în drepturi şi exprimă voinţele concordante ale acestor state.
Dreptul internaţional cunoaşte, la rândul său, două subdiviziuni: drept internaţional public şi
drept internaţional privat.
O problemă teoretică importantă este problema raportului dreptului naţional cu dreptul
internaţional. În dependenţă de răspunsul dat la această întrebare s-au conturat două poziţii
principale: dualismul şi monismul.
Concepţia dualistă porneşte de la premisa că aceste două subramuri de drept (naţional şi
internaţional) sunt egale, independente şi, ca urmare, normele dreptului internaţional nu au forţă
obligatorie pentru dreptul intern. Pentru ca o normă de drept internaţional să intre în vigoare pe
teritoriul unui stat, ea trebuie transformată într-o normă de drept intern.
Concepţia monistă porneşte de la premisa conform căreia dreptul naţional şi cel internaţional
activează pe baza unei ierarhii.
În viziunea lui Hegel, dreptul internaţional ar fi un drept extern al statului şi este subordonat
dreptului intern. Această viziune tot mai puţin este împărtăşită la etapa actuală.
O altă soartă o are varianta monismului cu primatul dreptului internaţional faţă de dreptul
1
2

Citat după: Philippe Malaurie, Op.cit., pag.342.
Mircea Djuvara, Op.cit., pag.43.
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naţional. Anume acestei variante i se preferinţă, în ultimul timp, într-o bună parte din state,
printre care putem enumera şi Republica Moldova.
Astfel, articolul 4 al Constituţiei Republicii Moldova proclamă principiul priorităţii reglemen
tărilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, faţă de cele naţionale în materia ce se
referă la drepturile şi libertăţile omului:
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se
aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului cu pactele şi cu celelalte
tratate la care Republica Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările
internaţionale”.
Merită atenţie şi prevederile articolului 8 al Constituţiei Republicii Moldova – „Respectarea
dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale”. Denumirea norme respective a fost formulată
ca pacta sunt servanda (tratatele trebuie respectate).
Aceste prevederi constituţionale sunt chemate să asigure corelarea dreptului naţional cu
sistemul legislaţiei şi strategia statului nostru de integrare în Uniunea Europeană.
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PROBLEME TEORETICE ALE IEŞIRII DIN VIGOARE A LEGII
NEGRU Alina, lector universitar,
doctorand, USM Chişinău
La cesse de l’action de la loi est déterminé par le moment final, c’est-à-dire la date quand la loi ne
produit pas des effets juridiques. Notre sujet se propose de faire une investigation sur l’analyse détaillé
de trois modalités de cessation de la loi: l’expiration de la terme de la loi, l’abrogation et la
désuétude.
Acţiunea legii în timp e un proces complex cu un „de la” şi un „până la”. Viaţa legii începe cu
un „de la” (intrarea în vigoare a legii) şi se termină cu un „până la” (ieşirea din vigoare a legii).
Se cunosc trei modalităţi prin care o lege iese din vigoare: a) ajungerea la termen; b) abrogarea;
c) desuetudinea.
1. Ajungerea la termen.
Ca regulă, legea se adoptă pe o perioadă nedeterminată, urmând ca ulterior să se stabilească
asupra încetării acţiunii ei.
În practica legislativă se întâlnesc şi cazuri în care o lege se edictează cu termen, prevăzânduse chiar în textul ei termenul până la care va acţiona (va fi în vigoare).
Prin ajungerea la termenul respectiv acţiunea legii încetează fără a mai fi nevoie de procesul
tehnico-juridic de abrogare a ei.
Există anumite legi care prin natura lor sunt temporare. De exemplu, legile de abilitare a
Guvernului pentru a emite ordonanţe, căci una dintre condiţiile acestor legi este de a determina
în mod cert care este durata abilitării. Aşa, de exemplu, alineatul (2) al art.1062 al Constituţiei
Republicii Moldova prevede: „Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data
până la care se pot emite ordonanţe”.
2. Abrogarea legii.
Abrogarea poate fi definită ca fiind procedeul tehnico-juridic prin care legile fără termen îşi
încetează activitatea prin renunţare la ele.
Abrogarea nu trebuie confundată cu derogarea. În timp ce abrogarea exclude orice aplicare a
legii respective, derogarea instituie doar unele excepţii putând face ca legea în ansamblu sau unele
prevederi ale ei să fie inaplicabile unor categorii de subiecţi şi putând în acelaşi timp să rămână în
vigoare pentru alţii. Aşa dar, derogarea nu scoate legea din vigoare, ceea ce înseamnă că,
înlăturându-se această excepţie, legea redevine aplicabilă. Spre deosebire de derogare, abrogarea
încetează definitiv efectele legii, iar pentru a fi din nou aplicată se impune o readaptare a ei.
Abrogarea nu trebuie confundată nici cu revocarea. Revocarea presupune ca legea să nu fi
produs efecte juridice, deoarece e retrasă înainte de publicare şi de intrarea acesteia în vigoare.
Abrogarea se referă la legea care produce efecte legale, funcţionează.
Abrogarea şi nulitatea legii
Atât abrogarea, cît şi nulitatea legii presupune, încetarea caracterului obligatoriu al acesteia.
Deosebirea esenţială a acestora constă în faptul că în timp ce abrogarea se referă la un act normativ
juridic legal, funcţional, nulitatea este o sancţiune a dreptului pozitiv care suprimă retroactiv
efectele actului normativ juridic. [1]
Nulitatea intervine în legătură cu nerespectarea atât a condiţiilor de fond, cît şi a condiţiilor
de formă ale legii. Prin urmare, nulitatea e condiţionată de defectele, viciile pe care legea în
ansamblu sau anumite prevederi ale ei le conţin. Acest viciu sau defect al legii o afectează de la
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data intrării în vigoare. Din aceste considerente sancţiunea nulităţii va produce efecte de la acest
moment (ex tunc). Legea nu numai că încetează să-şi producă efectele (abrogare), ci şi de a fi
produs vreodată efecte. Efectele sale se şterg retroactiv. Legea se prezumă a nu fi avut niciodată
forţă obligatorie. Esenţial nulităţii este încălcarea dreptului la momentul adoptării ei. Principiile
ce stau la baza nulităţii sunt principiile cunoscute încă în Roma Antică.: contra legem aqit nihit
aqit (ceea ce este împotriva legii nu este nimic) şi fraus omnia corrumpit (frauda distruge tot).
Nulitatea ca sancţiune şi-a găsit reflectare şi în Constituţia Republicii Moldova. Aşa, de
exemplu, art.7 al Constituţiei (Constituţia, Lege Supremă) prevede: „Constituţia Republicii
Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor
Constituţiei nu are putere juridică”. În aceeaşi ordine de idei, alineatul (1) al art.140 al Constituţiei
conchide: „Legile şi alte acte normative sau unele părţi ale acestora devin nule din momentul
adoptării hotărârii corespunzătoare a Curţii Constituţionale”.
Abrogare şi revizuire
Deosebirea dintre aceste două noţiuni pare doar terminologică. Abrogarea se referă la legile
organice şi la cele ordinare. Revizuirea se referă la Constituţie. Totuşi utilizarea noţiunii de revi
zuire şi nu a celei de abrogare în cazul Constituţiei, nu este întâmplătoare. Constituţia constituie
nu pur şi simplu o lege: ea este legea tuturor legilor, legea nr.1, legea în faţa căreia celelalte legi
„trebuie să stea în poziţie de drept”, statutul după care funcţionează statul şi societatea în ansamblu.
Revizuirea presupune proceduri mult mai complicate şi cu efecte complexe, ultimele referindu-se
practic asupra întregii legislaţii. Astfel, în „Dispoziţii Finale şi Tranzitorii” ale Constituţiei Re
publicii Moldova din 29 iulie 1994 s-a pronunţat clar că „legile şi celelalte acte normative rămân
în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei Constituţii” (alineatul (1) al articolului II).
Modalităţile abrogării.
Abrogarea unui act normativ juridic poate fi făcută numai printr-un act normativ juridic care
are cel puţin, aceeaşi forţă juridică ca şi actul abrogat. Aceasta este regula generală care este pusă
la baza abrogării. Prin urmare, actul abrogativ are aceeaşi natură juridică ca şi actul abrogat. O a
doua condiţie a abrogării constă în faptul ca actul abrogativ să ocupe pe scară ierarhică a actelor
normative aceeaşi poziţie sau o poziţie mai superioară comparativ cu actul supus abrogării. Prin
urmare, o lege va putea fi abrogată numai printr-o lege echivalentă sau superioară ei.
Abrogarea cunoaşte două forme: a) abrogarea expresă şi abrogarea tacită.
Abrogarea expresă este acea formă a abrogării care rezultă dintr-o manifestare explicită clară
a voinţei organului de stat de a scoate din vigoare legea respectivă.
Abrogarea expresă, la rândul ei, poate fi directă şi indirectă.
Abrogarea expresă directă constă în anularea efectelor legii vechi prin precizarea în detaliu, în
conţinutul legii noi, a legii scoase din vigoare. De exemplu, Legea pentru punerea în aplicare a
Codului Civil al Republicii Moldova nr.1125-XV din 13 iunie 2002 prevede expres:
„… Art.1 – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 intră în vigoare la
1 ianuarie 2003.
Art.2 – La data intrării în vigoare a Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6
iunie 2002:
a) se va abroga Codul civil aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti cu privire la aprobarea
Codului civil al R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al
R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.81) cu toate modificările şi completările ulterioare …„
Abrogarea expresă indirectă constă în anularea efectelor legii vechi prin utilizarea în legea nouă
a formulei: „pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţie legală contrară”.
Abrogarea tacită sau implicită intervine în situaţia când legea nouă nu face nici o precizare
expresă (directă sau indirectă) de abrogare a legii vechi, dar reglementarea pe care o cuprinde se
abate de la vechea reglementare, conform regulii „lex posteriori derogat priori”.
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În literatura de specialitate s-a atras atenţie asupra faptului că „abrogarea tacită sau implicită
este şi ea o manifestare de voinţă a organelor legislative competente, exprimată într-un act
normativ corespunzător”. Se înţelege că, acest act normativ „chiar dacă nu cunoaşte nici o clauză
expresă de abrogare, fiind însă o lege posterioară, desfiinţează orice altă dispoziţie contrară, dacă
aceea este anterioară”. [2] Şi, totuşi aceasta este o formă inferioară abrogării exprese.
Suntem de acord cu autorii români I.Dogaru, D.C.Dănişor, Gh.Dănişor, care în cursul de bază
universitar „Teoria generală a dreptului” susţin: „Abrogarea tacită este un procedeu periculos de
tehnică legislativă. El lasă loc unei practici fluctuante, actele de aplicare ce constată abrogarea
implicită având, în principiu, doar un efect inter partes, ceea ce conduce la insecuritate juridică.
De aceea abrogarea tacită trebuie totdeauna interpretată în sens restrictiv. Dacă textele nu sunt
esenţial inaplicabile împreună, trebuie ca interpretul să se forţeze a le armoniza, doar în lipsa
acestei posibilităţi el putând să constate abrogarea implicită a legii anterioare. Pericolul ca
utilizarea abrogării tacite să lase problema ieşirii din vigoare a legii la latitudinea interpretului,
creând posibilitatea unor eventuale abuzuri, trebuie să conducă la afirmarea, ca pe un principiu
al tehnicii legislative, a necesităţii utilizării abrogării exprese (directe)”. [3]
În raport cu întinderea efectelor, abrogarea poate fi:
a) totală, atunci când toate dispoziţiile cuprinse în lege sau într-un alt act normativ sunt
abrogate;
b) parţială, atunci când numai o parte din dispoziţiile legii sau altui normativ sunt abrogate,
celelalte continuând să rămână valabile.
3. Căderea în desuetudine
Una din caracteristicile legii constă în aceea că ea continuă să rămână în vigoare atâta timp cît
nu a fost abrogată. Cu alte cuvinte, efectele juridice ale legii, ale normelor pe care ea le conţine nu
depind de frecvenţa sau de continuitatea aplicării lor. Cel puţin acesta este principiul teoretic la
care se atrage atenţie când se caracterizează problema acţiunii legii în timp. În realitate, însă, ne
putem confrunta cu cazuri, când unele legi îşi încetează valabilitatea prin lipsa de uz sau aplicare
de-a lungul unei perioade mari. În aceste cazuri e vorba de căderea legii în desuetudine. Dicţionarul
limbii române moderne interpretează desuetudinea ca: „a ieşi din uz, a nu mai fi obişnuit”, „a se
învechi, a se perima”.
O lege e considerată căzută în desuetudine atunci când, deşi nu este abrogată sau neajunsă în
termen, nu se mai aplică datorită schimbării condiţiilor social-economice şi politice care au
impus iniţial adoptarea ei.
Această modalitate de ieşire din vigoare a legii e condiţionată, prin urmare, de legătura
indisolubilă ce există între reglementările juridice şi realităţile sociale. „Ubi cessat ratio legis, ibi
cessat lex” – acolo unde încetează raţiunea, temeiul aplicării legii, încetează şi acţiunea legii.
Căderea în desuetudine a legilor este specifică perioadelor de trecere de la un regim politic la
altul, când se impun şi apar modificări substanţiale în toate domeniile de activitate socială.
De exemplu, cursul Republicii Moldova spre un regim democratic, angajamentul constituirii
în ţara noastră a unui stat de drept au condiţionat căderea în desuetudine a mai multor legi.
În viziunea unor autori, desuetudinea nu constituie o simplă neaplicare prelungită a textului
legii care duce la dispariţia lui. În această ordine de idei, considerăm acceptabilă afirmaţia
profesorului universitar Sofia Popescu, conform căreia „neaplicarea reprezintă o condiţie
necesară, dar nu suficientă a căderii în desuetudine. Pentru a exista desuetudine este necesară
intervenţia unui al doilea element şi anume, ca neaplicarea să rezulte din convingerea că norma
avută în vedere este rea din punct de vedere juridic şi moral sau, pur şi simplu inutilă. Aceasta ar
reprezenta faţeta negativă a lui opinio iuris, ca element constitutiv al cutumei.
Deci, ca să existe desuetudinea, neaplicarea trebuie să rezulte nu din dorinţa de sustragere de
la lege sau din simpla indiferenţă, ci din convingerea că norma desuetă nu mai trebuie sprijinită,
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fiind incompatibilă cu convingerile juridice şi morale elementare, curente în societate, sau, pur şi
simplu, pentru că ea constituie un nonsens”.[4]
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IMPACTUL DREPTULUI COMUNITAR
ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE DREPT
GVIDIANI Alin, lector asistent,
ULIM, Chişinău
„Singurul viitor posibil pentru
popoarele Europei este în unirea lor”
Jean Monnet
„Viitorul aparţine Statelor Unite ale Europei’’
Napoleon Bonaparte

ABSTRACT
Today’s world of globalisation faces new specific temporal phenomenons. More and more is
stressed the role of international in the national structure. Republic of Moldova is situated in geographical area of Europe, as a geopolitical subject with proper suveranity and respective became the
main actor of today’s construction of time and space. After January 1, 2007, the border line of European union was established near us. In these conditions we must contribute at the political and
economical construction in the region. In 1993, the Council of Europe at Copenhagen and leaders of
member-states of E.U. established three fundamental criteria for states that intend to adhere to the
union: a) political criterion – stability of institutions that would guarantee the democracy, state of
law, human rights, respect and protection of national minorities; b) economical criterion – existence
of a functional market economy, also and the ability to face all competitional forces of market within
the Union; c) administrative criterion – capacity to face duties that comes from the statute of union’s
member, included adhering to the statutes of political, economical and monetary union. Interference
between european and national legislation we can find in the settlements of Agreement of Partnership and Cooperation between European Community with their member-states and Republic of
Moldova (signed at Bruxelles on November 28, 1994 came into force in Republic of Moldova on July
1, 1998). In the agreement are stipulated reciprocities for community: political dialogue at the ministries level, advantages in the commerce with goods, carrying out of services beyond the bounds and
so on. In this way, between 1999-2003 was elaborated about 250 recommendations for harmonization of national legislation with community acquis, also was elaborated comparative studies in about
20 various domains. An apart role in home affairs has The Department of European Integration
within the Ministry of Foreign Affairs of Moldova. Ministry draw the National Plane of Acquis
Adoption up and National Table of harmonization’s degree of national legislation with the European. An important strategy for our country is and the Action’s Plane Republic of Moldova – E.U.,
elaborated of Institute of Political Policies in 2004. Point 20 from this plane establish improvement
of market economy and climate of affairs through the agency of adequate structural reforms, oriented in the same time to the general transparency and possibility to forecast and to carry an affair
on. The latest extension of E.U. (2004 – Cyprus, Estonia, Latvia, Lituania, Malta, Poland, Czech
Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary; 2007 – Romania and Bulgaria) established E.U. to reform
their neighbourhood policy with border countries. As representative countries of neighbourhood
were fixed: East Border (Russia, Ukraine, Belorussia and Republic of Moldova), South Border (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Palestine Region, Syria and Tunisia). For our country,
this policy declared very obvious that relations with E.U. will be promote only for profound of neigh140

borhood cooperation relations and not for integration. In these situation, Republic of Moldova must
work harder for european integration of their legislation, economy, justice and policy.
Mediul contemporan al globalizării ne impune în faţa unor fenomene temporale specifice. Tot
mai mult se accentuează rolul internaţionalului în structura naţionalului. După regula spaţiului
geopolitic statul nostru – Republica Moldova – aflându-se în aria geografică a Europei, devine
respectiv actorul actualelor construcţii ale timpului şi spaţiului. În modul respectiv, normele
juridice ale dreptului intern sînt puse în situaţia de a fi unilateral şi incomplet abordabile. Mai
mult ca atât, circulaţia factorului uman în spaţii culturale variate, interpătrunderea unor nivele
economice extrastatale şi apariţia unor factori de risc la nivel de regiune pluristatală, determină
prioritatea afirmării unui sistem juridic comunitar. David Mitrany afirmă că tot mai mult ne
apropiem de o teorie a funcţionalismului, întemeiată pe îndeplinirea unor sarcini în comun, la
nivel suprastatal1. Nu e altceva decât o structurare normativă extensivă.
Republica Moldova în procesul său de reformare juridico-administrativă, în spiritul sintezelor
de formulă experimental europeană, devine aşadar subiect direct al sistemului de drept comunitar.
Exemple de acest fel avem multiple: descentralizare administrativă în spiritul practicilor franceze2,
politici de dezvoltare regională asemeni spaniolilor3, garanţii sociale în contextul Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 ş.a.m.d. Însăşi normele constituţionale
ale Republicii Moldova stabilesc că în cazul în care există anumite neconcordanţe între pacte, tra
tate, convenţii (şi alte izvoare de drept internaţional) şi legislaţia internă, prioritatea revine regle
mentărilor internaţionale, care în mod cert au fost ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.
Rolul dreptului comunitar devine inevitabil predominant în situaţia economico-geografică a
ţării noastre. În Europa, noţiunea de drept comunitar e identică cu cea de drept european sau
drept al Uniunii Europene (U.E.). În contextul europenizării, normele juridice ale dreptului euro
pean se contopesc cu sistemul de drept public şi privat al statului nostru. Moldova nu este statmembru al Uniunii Europene, însă stabilirea hotarului comunitar de la 1 ianuarie 2007, impune
şi mai stringent necesitatea de a ne alinia la construcţiile politico-economice din regiune. În 1993
la Consiliul European de la Copenhaga, liderii statelor membre ale U.E. au stabilit trei criterii fun
damentale care urmau să fie îndeplinite de către statele doritoare de a adere la uniune, şi anume:
a) criteriul politic – stabilitatea instituţiilor care să garanteze democraţia, statul de drept, drepturile
omului, respectul şi protecţia minorităţilor; b) criteriul economic – existenţa unei economii de
piaţă funcţionale precum şi capacitatea de a face faţă forţelor concurenţiale ale pieţei din cadrul
Uniunii; c) criteriul administrativ – capacitatea de a face faţă obligaţiilor care decurg din statutul
de membru al Uniunii, inclusiv aderarea la statutele uniunii politice, economice şi monetare.
Să analizăm în continuare din punct de vedere juridic situaţia racordării Moldovei la aceste criterii.
Criteriul politic, care ţine de ramura reglementării constituţionale e fundamental în studiul
dat. În primul rând modelând o stabilitate a autorităţilor publice centrale şi locale: Parlament,
Preşedintele şi instituţia Preşedenţiei, Guvern, sistem judiciar, continuitatea reformei admini
straţiei publice. Toate aceste instituţii trebuie să corespundă cerinţelor funcţionale la care activează
instituţiile U.E.: Parlamentul European, Preşedenţia Consiliului U.E., Consiliul de Miniştri,
Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiţie şi desigur nivelele de administraţie publică ale
statelor membre. În R. Moldova situaţia e critică la acest capitol. Instituţiile politice nu dau dovadă
1

2

3

Vezi articolul „Integrarea europeană şi teoriile ei (I): Funcţionalismul lui David Mitrany”. Revista
Adevărul Artistic şi Literar din 21 februarie 2007, pag. 11.
Pentru detalii normative vezi: Legea R. M. nr. 435-XVI privind descentralizarea administrativă, din 28
decembrie 2006.
Studiază Legea R.M. 438-XVI privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, din 28 decembrie
2006.
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de o politică coerentă, clară în sensul operării cu instrumente deschise procesului integraţional.
În administraţia publică treptat încep să se întrevadă semne de stabilitate. De la Declaraţia de
Suveranitate din 23 iunie 1990 până în prezent au fost adoptate cinci legi privind administraţia
publică locală: Legea nr.635-XII cu privire la bazele autoadministrării locale (10 iulie 1991); Legea
nr.310-XIII privind administraţia publică locală (07 decembrie 1994); Legea nr.186-XIV privind
administraţia publică locală (06 noiembrie 1998); Legea nr.123-XV privind administraţia publică
locală (18 martie 2003) şi Legea nr.436-XVI privind administraţia publică locală (28 decembrie
2006). Din cele cinci legi, doar ultimele două au continuitate, restul în dependenţă de interesele
politice determinau forme teritorial-administrative şi funcţional-instituţionale neuniforme.
Reflectarea corelării legislaţiei naţionale cu cea comunitară are la bază reglementările
Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Comunităţile Europene şi Statele lor membre, pe de
o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994 şi intrat
în vigoare pentru Republica Moldova din 1 iulie 19981. Acordul dat prevede reciprocităţi
comunitare privind dialogul politic la nivel de miniştri, avantaje în comerţul cu mărfuri, prestarea
de servicii transfrontaliere ş.a.m.d. Art. 82-83 prevede că evaluarea realizării acordului dat se
realizează de Consiliul de Cooperare, compus, pe de o parte, din membrii Consiliului Uniunii
Europene şi, pe de altă parte, din membrii Guvernului Republicii Moldova, întruninduse la nivel
ministerial o dată în an. La 1 iulie 2008 expiră prevederile acordului comun şi e necesar un nou
document de reglementare. În aceste condiţii ne putem ghida de Strategia Europeană a Republicii
Moldova din 21 februarie 20062. Capitolul X din această Strategie determină modalităţile de
armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar3. Termenul de acquis se identifică prin
sistemul comunitar integrat al conţinutului tratatelor, legislaţiei secundare, declaraţiilor şi
rezoluţiilor adoptate în cadrul U.E.
Astfel, în cadrul Departamentului Legislaţie al Ministerului Justiţiei a fost creat un grup de
lucru din circa 10 persoane, pentru a colabora cu proiectul Acordului de Parteneriat şi Cooperare
în vederea armonizării proiectelor de acte legislative care parvin la minister. În proiectul iniţiat,
Ministerul Justiţiei a colaborat în domeniul armonizării legislaţiei şi cu alte ministere şi
departamente, în special la elaborarea proiectelor de acte legislative (de exemplu: Legea cu privire
la evaluarea conformităţii produselor, Legea cu privire la audit, Legea cu privire la societatea cu
răspundere limitată, Legea cu privire la investiţii)4. În aşa mod, în perioada 1999-2003 au fost
elaborate circa 250 de avize de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, s-au
elaborat studii comparative în circa 20 de domenii.
Un rol deosebit în plan intern revine Departamentului Integrare Europeană din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova. Acesta întocmeşte Planul Naţional de Adoptare a
Acquis-ului şi a Tabelului Naţional a gradului armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitare
cu fixarea progreselor înregistrate, avizează în mod obligatoriu actele normative/legislative care
urmăresc armonizarea legislaţiei comunitare cu cea naţională, coordonează grupurile de lucru
interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei comunitare şi naţionale.
La nivel de administraţie publică centrală de specialitate (ministere, agenţii ş.a.) se creează o
direcţie de integrare europeană sau un serviciu cu atribuţii în domeniul armonizării legislative
intra şi inter-instituţional.
Evaluarea compatibilităţii legislaţiei naţionale existente cu acquis-ul comunitar şi armonizarea
acesteia se preconizează a se efectua în patru etape succesive: 1) Revizuirea de către grupurile de
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Tratate Internaţionale, vol. 4, Chişinău-1998, pag. 128-176.
Strategia Europeană a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Institutului de Politici Publice, Chişinău2006.
Ibidem, pag. 557-573.
Legile date pot fi accesate pe site-ul www.law-moldova.com sau www.justice.gov.md
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lucru interministeriale (sectoriale) a legislaţiei existente pe domenii, confruntarea acesteia cu
acquis-ul comunitar şi reflectarea concluziilor în tabele sectoriale ale gradului armonizării
legislaţiei naţionale; 2) Elaborarea şi adoptarea Programului Naţional de Adoptare a Acquis-ului
de către Parlament, prin lege cu preferinţă; 3) Elaborarea şi adoptarea actelor legislative şi
normative noi şi a actelor de modificare pentru armonizarea legislaţiei interne cu acquis-ul; 4)
Crearea şi/sau consolidarea instituţiilor şi mecanismelor de implementare a legislaţiei armonizate.
În aceste condiţii, Guvernul R. Moldova va stabili contactele necesare cu Institutul European din
România pentru a asigura accesul deplin la baza de date a acquis-ului tradus în limba română, va
face demersurile necesare pe lângă U.E. pentru a putea beneficia de serviciile oficiului TAIEX
care cuprinde toate domeniile acquis-ului comunitar şi organizează asistenţă atât la nivel bilateral
cît şi multilateral, va discuta cu Banca Mondială şi alte instituţii şi organizaţii disponibile
posibilitatea extinderii parteneriatului cu aceste instituţii la domenii precum asistenţă, dialog şi
credite pentru promovarea reformelor şi dezvoltarea instituţiilor necesare pentru adoptarea şi
implementarea acquis-ului comunitar în procesul de apropiere şi de integrare în U.E.
Cu privire la criteriul economic de corelare naţional-comunitare ne putem axa şi pe
reglementările Planului de Acţiuni Republica Moldova-U.E.1. Punctul 20 din plan determină
perfecţionarea economiei de piaţă funcţionale şi a climatului de afaceri prin intermediul unor
reforme structurale adecvate, orientate în acelaşi timp şi spre obţinerea transparenţei şi
previzibilităţii condiţiilor de desfăşurare a afacerilor. Urmează implementarea angajamentelor cu
referire la anti-monopol în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară, crearea
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei prevăzute în Legea privind concurenţa din 2000
ca structură apolitică. Interes prezintă şi faptul că acest plan mai prevede şi optimizarea cerinţelor
administrative pentru companii (aprobarea cadrului juridic relevant, implementarea; simplificarea
schemei de raportare şi a obligaţiilor administrative; limitarea la minim a numărului de licenţe şi
permise necesare pentru iniţierea activităţii economice). Pentru sporirea bunăstării populaţiei se
relevează necesitatea elaborării şi implementării Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a
Sărăciei în contextul Programului de Securitate Alimentară al U.E. Se fixează şi o consolidare
economică prin adoptarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu, integrând bugetul central,
bugetele autorităţilor publice locale, bugetul asigurărilor sociale, fondurile extrabugetare, precum
şi asistenţa financiară externă. La capitolul datorii externe se evidenţiază identificarea, în comun
acord cu creditorii, a unei soluţii pe termen lung a problemei privind reducerea poverii excesive
a datoriei externe, prin combinarea unei politici fiscale riguroase şi credibile ş.a.m.d. Aşadar prin
racordarea sectorului economic cerinţelor U.E. trebuie să generăm de fapt funcţionalitatea celor
trei piloni ai politicii economice comune. În calitate de asemenea piloni sînt recunoscuţi: sistemul
monetar naţional ajuns la faza cursului de schimb cu politicile comunitare, un regulament fiscal
performant şi desigur o dimensiune structurală2. Experţii Asociaţiei pentru Democraţie
Participativă „ADEPT” consideră că chiar dacă Guvernul nostru ne asigură că indicatorii creşterii
economice au sporit cu 6,3 % în perioada 2000-2005, calitatea şi stabilitatea acestor indici trezesc
mari dubii, dat fiind faptul că procesul masiv de emigrări al populaţiei determină o scădere
cantitativă şi calitativă a resurselor umane, atât de necesare economiei, iar nivelul de şomaj scăzut
(6,8-8,5%) se datorează aceleiaşi tendinţe a populaţiei de a pleca peste hotare3.
1
2

3

Elaborat în cadrul Institutului de Politici Publice în 2004, vezi detalii pe site-ul www.ipp.md.
„Uniunea Economică şi Monetară”. Proiect în cadrul Programului PHARE implementat de Institutul
European din România şi Euro Mediterranean Networks din Belgia. Seria Micromonografii – Politici
Europene 2005, pag. 9.
План Действий: Европейский Союз-Республика Молдова (Справочник). Проект Ассоциации
ADEPT и EXPERT-GRUP при финансовой поддержке Министерства Международного Развития
Великобритании. ADEPT -2006, pag. 75.
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Ultimul criteriu în abordarea noastră e cel administrativ, care de fapt devine funcţional odată
cu aderarea la uniune. În cazul R. Moldova, putem vorbi doar de semnarea unor norme comunitare
şi racordarea reformativă la cerinţele acestora. Ultimele valuri de extindere a U.E. (2004 – Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria; 2007 – România şi
Bulgaria) au determinat U.E. să reformeze cadrul existent cu noii vecini. Politica Europeană de
Vecinătate reprezintă noul instrument. La 11 martie 2003 Comisia Europeană a prezentat o
Comunicare în care îşi expunea viziunea asupra relaţiilor cu vecinii din Est (Rusia, Ucraina,
Belarus şi Moldova) şi Sud (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea
Palestiniană, Siria şi Tunisia). Conceptul Comisiei asupra relaţiilor cu “vecinii” nu prevede
posibilitatea aderării la UE, ci doar aprofundarea relaţiilor prin elaborarea unor “planuri de
acţiune” dintre UE şi fiecare ţară în parte. Ultimele sondaje de opinie pe tematica europeană,
arată următoarea situaţie: 1. Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la
aderarea Republicii Moldova la U.E. dvs. aţi vota pentru sau contra? (pro – 72,2%, contra – 7,2%,
nu aş participa – 4,1 %, nu ştiu, nu m-am decis – 12,4 %, fără răspuns – 4,1%); 2. Dacă Republica
Moldova va adera la U.E. credeţi că viaţa dvs. …? (Se va îmbunătăţi cu mult – 30,3 %, Se va
îmbunătăţi într-o oarecare măsură – 45,6 %, Va fi aceeaşi – 6,2 %, Se va înrăutăţi într-o oarecare
măsură – 5,0, Se va înrăutăţi cu mult – 1,2 %, Nu ştiu – 11,8 %); 3. În viziunea dvs. care sînt
obstacolele ce ar putea împiedica integrarea ţării noastre în U.E.? (Corupţia: Da – 71,7 %, Nu –
8,4%, Nu ştiu – 18,4 %, Fără răspuns – 1,4 %; Capacitatea insuficientă a guvernării de a face faţă
situaţiei: Da – 62,7 %, Nu – 12,9 %, Nu ştiu – 22,8 %, Fără răspuns – 1,6 %; Situaţia economică:
Da – 70,7 %, Nu – 10,3 %, Nu ştiu – 17,4 %, Fără răspuns – 1,6 %; Conflictul din stânga Nistrului:
Da – 73,4 %, Nu – 7,7 %, Nu ştiu – 17, 2 %, Fără răspuns – 1,7 %); 4. În viziunea dvs. aderarea
Republicii Moldova la U.E. îi va oferi ? (Mai multe avantaje – 52,2 %, Câte avantaje atâtea şi
dezavantaje – 26,0 %, Mai multe dezavantaje – 7,3 %, Nu ştiu/Fără răspuns – 14,5 %)1. Prin acest
sondaj determinăm astfel gradul de informare a societăţii civile asupra proceselor de infiltrare a
normelor de drept comunitar în sistemul social-normativ naţional. Aceste norme au o intervenţie
subsidiară, adică se realizează în completarea celor statale în domenii date expres competenţei
Uniunii2. În perioada august 2000 – mai 2007, Institutul de Politici Publice a efectuat 14 barometre
de opinie publică, pe baza unui eşantion de cel puţin 1.000 de respondenţi (populaţie adultă), cu
excepţia Transnistriei şi prezintă o eroare maximă de +/-3%3.
Conform aceleiaşi Strategii Europene ale R. Moldova, la conceptul de reglare a legislaţiei
naţionale la acquis-ul comunitar se fixează trei etape de monitorizare a implementării Strategiei:
a) etapa preliminară (începutul anului 2005) la care se vor crea grupuri mixte de experţi,
componenţa cărora va fi propusă de M.A.E. în baza candidaturilor de la ministere, departamente
şi instituţii neguvernamentale active şi competente în domeniu, se vor elabora repere de evaluare
şi forme de rapoarte; b) evaluarea intermediară şi finală, care conform Politicii de Vecinătate şi
Planului de Acţiuni, va avea loc după doi ani de implementare a Planului de Acţiuni, iar evaluarea
finală va avea loc la sfârşitul anului 2007, celui de-al treilea an de implementare; c) evaluarea
periodică (trimestrial) prin evaluări operative a procesului de implementare, concretizarea
sarcinilor operative şi introducerea operativă a corectivelor în caz de necesitate, informarea
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Barometrul de Opinie Publică – mai 2007. Elaborat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing
CBS Axa şi Institutul de Politici Publice. Secţiunea E – Relaţii Externe, pag. 10-11.
Maria Orlov, Ioana Alexandru Mocanu - „Impactul tendinţelor federaliste ale U.E. asupra statelor
membre şi candidate”. Caiet Ştiinţific Nr.1 al Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica
Moldova. Materiale ale Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, 27-28 octombrie 2006 „Administraţia Publică
în Perspectiva Integrării Europene”. Chişinău – 2006, pag. 112.
Sergiu Buşcăneanu - „Evoluţia opţiunii europene în Moldova (2000-2007). E-Journal ADEPT „Guvernare
şi Democraţie în Moldova”, an. V, nr. 96, 16-31 mai 2007.
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periodică a Comisiei Europene, populaţiei, Parlamentului, Preşedintelui, Guvernului, Comisiei
Naţionale pentru Integrare Europeană. La 13 septembrie 2007, premierul Vasile Tarlev în cadrul
şedinţei Comisiei a reiterat caracterul irversibil al obiectului de integrare europeană a R. Moldova
şi a cerut realizarea plenară a prevederilor Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea
Europeană până pe 17 noiembrie 2007. Premierul a mai solicitat tuturor autorităţilor publice
implicate să pregătească rapoarte de activitate pe caiete de sarcini pentru a fi prezentate în cadrul
şedinţelor Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană, care vor avea loc săptămânal. Astfel,
la 28 septembrie 2007, premierul Vasile Tarlev a declarat că majoritatea prevederilor Planului de
Acţiuni au fost finalizate, rămânând doar ca şi calitatea rapoartelor şi conlucrarea cu experţii din
U.E. să fie îmbunătăţite. Însă, raportul final de progres urmează a-l oferi Comisia Europeană la 4
decembrie 20071. Experţii astfel remarcă unele critici în ce priveşte performanţele Republicii
Moldova, precum implementarea dificitară a strategiilor de reformă, libertatea limitată a masmedia, răspândirea largă a corupţiei, imixtiunea Guvernului în sfera businessului etc. E de
remarcat şi faptul că cele 21 de rapoarte din partea autorităţilor publice nu au o structură unică,
acoperă perioade diferite, cu mici excepţii relevă probleme şi riscuri existente, rareori propun
măsuri de remaniere. Astfel, utilitatea acestora ca şi instrumentele de monitorizare este una
limitată, ele servind mai mult pentru informare generală. E de menţionat că la primul raport al
Comisiei din 4 decembrie 2006 au persistat aceleaşi probleme: implementarea deficitară a
strategiilor de reformă, libertatea insuficientă a mas-media, răspândirea largă a corupţiei,
imixtiunea Guvernului în sfera businessului, reglementările insuficient de clare în legătură cu
imunitatea parlamentară, lipsa unor priorităţi clare de acţiune2 ş.a.m.d.
Prin urmare autorităţile publice centrale ale R. Moldova conştientizează rolul şi importanţa
sistemului de drept (dar şi economic) european şi sînt predispuse să facă unele încercări în
corelarea legislaţiei sale dar şi a situaţiei interne. Un ultim eveniment în acest sens a constituit
semnarea la 10 octombrie 2007, la Bruxelles, între U.E. şi R. Moldova, Acordul privind facilitarea
eliberării vizelor şi Acordul privind readmisia. Primul acord prevede reducerea taxei de viză în
spaţiul Schengen de la 60 la 35 de euro pentru cetăţenii moldoveni şi chiar exclude costurile de
viză pentru unele categorii de aplicanţi.
Al doilea acord obligă părţile să-şi readmită reciproc cetăţenii care se află ilegal pe teritoriul lor3.
În privinţa racordării R. Moldova la standardele europene, nu trebuie să uităm şi de faptul că
între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi reprezentanţii
societăţii civile a fost încheiat un Memorandum4. Art. 1 din Memorandum stabileşte că părţile
(adică M.A.E.I.E. şi cele 22 de organizaţii ale societăţii civile semnatare) accentuează importanţa
implementării eficiente a Planului de Acţiuni R.M. – U.E., cooperează şi oferă posibilitatea
avansării la o nouă calitate a relaţiilor dintre R. Moldova şi U.E. În aceste condiţii a fost elaborat
Proiectul Strategiei de Informare şi Comunicare pentru Integrare Europeană a Republicii
Moldova5. Această strategie stabileşte un plan de acţiuni pe termen scurt pentru perioada 20071
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Margareta Mămăligă - „Şedinţele săptămînale ale Comisiei pentru Integrare Europeană – un prim bilanţ”.
E-Journal ADEPT „Guvernare şi Democraţie în Moldova”, an. V, nr. 103, 16-30 septembrie 2007.
Sergiu Buşcăneanu - „Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Primul Raport de Evaluare a Comi
siei Europene”. E – Journal ADEPT „Guvernare şi Democraţie în Moldova”, an. V, nr. 88, 1-31 ianuarie 2007.
Relaţii Externe. E – Journal ADEPT „Guvernare şi Democraţie în Moldova”, an. V, nr. 104, 1-15 octombrie
2007.
Memorandum privind cooperarea în procesul integrării europene între Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii Moldova şi organizaţiile societăţii civile, Chişinău, 30 mai 2007 (vezi
detalii pe site-ul www.mfa.gov.md).
Strategia este un proiect al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
şi a fost elaborată în cooperare cu un expert european în comunicare cu suportul PNUD Moldova şi
Fundaţiei Eurasia, Reprezentanţa Moldova.
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2010. O reglementare din strategie determină un obiectiv al comunicării foarte interesant formulat
„75 % din populaţie trebuie să conştientizeze către anul 2010 că Integrarea Europeană este o
problemă prioritară pentru Republica Moldova”1.
Un interes ar prezenta cred şi o evaluare a acestor procese din partea societăţii civile. E vorba
de Raportul Independent al celor Treisprezece Reprezentanţi ai Societăţii Civile din Republica
Moldova (în contextul Raportului Comisiei Europene din 04 decembrie 2006 şi al împlinirii a doi
ani de la semnarea Planului de Acţiuni R.M. – U.E.)2. Acest raport, practic e unul critic şi relevă
barierele specifice ale Republicii Moldova în procesul de racordare la normele europene şi anume:
utilizarea abuzivă a resurselor administrative în perioada electorală, politizarea serviciului public,
manifestarea analfabetismului juridic al funcţionarilor publici, secretizarea excesivă a accesului la
informaţie, presiuni politice continue asupra sistemului judecătoresc, lupta cu corupţia nu îi
atinge pe funcţionarii afiliaţi puterii guvernamentale, cooperarea cu U.E. în vederea soluţionării
conflictului transnistrean, nu este asigurată protecţia concurenţei loiale iar Agenţia pentru
Protecţia Concurenţei aşa şi nu a fost creată, creşterea bruscă la CEDO a aplicaţiilor din Republica
Moldova referitor la aplicarea abuzivă a măsurilor preventive de constrângere şi a torturii,
liberalizarea pieţei energetice prin competiţie şi costuri mai mici ş.a.
Victor Nichituş într-o lucrare recent editată e de părere că anumite figuri politice şi funcţionari
din cadrul ministerelor se opun proceselor integraţioniste crezând în posibilitatea restabilirii
Uniunii Sovietice, în baza Comunităţii Statelor Independente3.
Alexandru Burian, consideră că R. Moldova, din punct de vedere geostrategic e un stat
tampon, aflat la frontieră între Est şi Vest, între CSI şi UE, între rublă şi euro, între NATO şi multe
alte cunoscute şi necunoscute. Apreciază ideală situaţia în care Republica Moldova pe parcursul
a 5-7 ani să adere la UE, păstrându-şi, concomitent, pieţele sale de desfacere în arealul CSI4.
Sergiu Buşcăneanu, accentuează rezultatele moderate obţinute în urma implementării
Planului de Acţiuni R.M. – UE şi multitudinea de probleme existente în justiţie şi respectarea
drepturilor omului5.
Toate aspectele mai sus elucidate reflectă actualitatea sistemului comunitar de drept în
microsistemul normativ al R. Moldova. Armonizarea legislaţiei însă, trebuie să fie u proces
continuu prin care legislaţia naţională e adusă la rigorile dreptului comunitar. Raportul dintre
dreptul statal şi dreptul suprastatal a fost mereu o temă centrală a specialistului în drept
constituţional şi internaţional6. Cu atât mai mult în condiţiile când normele juridice se globalizează.
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Uniunea Europeană a ajuns tocmai şi la faza proiectării unei Constituţii europene1. Referendumurile
negative din Franţa şi Olanda, însă au determinat neintrarea în vigoare a acestui tratat, care ar fi
constituit un moment de transformare istorică, când cele 27 de state ale UE ar fi devenit în
deplinul sens juridic, o federaţie europeană.
Republica Moldova are de parcurs cale lungă în transformările sale interne. Trebuie să ţinem
cont de faptul că UE la momentul actual operează cu un nou instrument de parteneriat cu statele
nemembre, şi anume Politica Europeană de Vecinătate. R. Moldova împreună cu Ucraina şi
Belarus pot încheia acorduri europene de vecinătate ca state suverane ale zonei de est. Planul de
acţiuni astfel dintre UE şi ţările date se fixează conform anumitor circumstanţe: poziţie geografică,
situaţie economică, nivel de dezvoltare a relaţiilor dintre statul suveran şi UE şi desigur, modul în
care se derulează reformele interne. Pe lângă acestea în UE se pune un accent deosebit pe acquisul comunitar în justiţie şi afacerile interne, care în mod cert interesează statele nemembre, în
situaţia ţării noastre. Sunt probleme continental-globale ce ţin de controlul frontierelor, migraţia
ilegală, traficul de droguri, spălarea de bani, crima organizată, cooperarea în domeniul poliţienesc
şi judiciar, protecţia datelor2. Procesul european de uniformizare a legislaţiei nu e altceva decât
ajustarea reglementărilor interne la cele regionale pentru a-i conferi o forţă juridică mai extinsă.
Spre exemplu, în UE s-a uniformizat deja legislaţia în materia penală, ceea ce înseamnă ca
infractorii ce săvârşesc fapte ilicite în spaţiul comunităţii, indiferent de locul (statul) în care
săvârşeşte infracţiunea, răspunde deja conform reglementărilor comunitare. Republica Moldova
a adoptat şi ajustat şi ea un pachet de legi racordate la schimbările penale în plan european.
Exemple concrete ar fi: adoptarea Legii nr. 371-XVI cu privire la asistenţa juridică internaţională
în materie penală din 01 decembrie 20063, Legii nr. 190-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului din 26 iulie 20074. Materia civilă din păcate nu este încă
uniformizată în UE şi prezintă o serie de complicaţii.
Eugen Osmochescu, propune crearea unui cadru instituţional al aderării Republicii Moldova
la UE printr-o structură în trei niveluri, o structură care de fapt, şi-a demonstrat cu succes
funcţionalitatea în majoritatea statelor care doresc să devină membri ai UE: 1) Comisia Naţională
pentru Integrare Europeană (CNIE) care va avea funcţii mai mult de ordin politic şi va fi în
subordinea Prim-ministrului, monitorizând procesul de integrare; 2) Ministerul Integrării
Europene (MIE), care spre deosebire de CNIE va fi un organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, va fi responsabil de realizarea politicii de integrare, elaborând actele conceptuale,
programele de acţiuni şi monitorizând curent procesul de integrare; 3) Birouri de Integrare
Europeană, fiind create în fiecare din organele administraţiei publice centrale şi activând în
domeniile respective independent ori în bloc cu alte birouri, după necesitate, dar cu consultarea
şi participarea obligatorie a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Integrării Europene şi Ministerului Justiţiei în materiile ce le revin5. Astfel, R. Moldova urmează
ca să se manifeste plenar ca membră a comunităţii europene, deoarece pentru ea nu există altă
cale de afirmare decât integrarea deplină în lumea civilizată contemporană6.
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Proiect de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, adoptată prin consens de Convenţia
Europeană la 13 iunie şi 10 iulie 2003 şi prezentată Preşedintelui Consiliului European la Roma la 18
iulie 2003.
Uniunea Europeană: Justiţie şi Afaceri Interne. Seria Micromonografii – Politici Europene, EUROMED
2005, pag. 4.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 014 din 02 februarie 2007.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 141-145 din 07 septembrie 2007.
Allan Thatham, Eugen Osmochescu - „Dreptul Uniunii Europene”, Editura ARC 2003, pag. 481.
Carolina Smochină - „Drept European” (Curs Universitar), Programul TACIS, Proiectul „Implementarea
Acordului de Parteneriat şi Cooperare RM – UE”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
Chişinău – 2001, pag. 111.
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Pentru a defini însă şi mai bine interferenţele comunitare cu cele naţionale, trebuie să
determinăm modalităţile de aplicare a dreptului internaţional în dreptul intern. Astfel, cunoaştem
două modalităţi esenţiale ale aplicării: a) aplicarea directă a normei internaţionale în ordinea
juridică internă, fără a fi necesară o „transformare”, şi b) aplicarea indirectă, care presupune
dimpotrivă, o asemenea procedură. E necesar de mai accentuat că din punct de vedere formal,
dreptul internaţional nu prevede modalităţile de aplicare a sa în dreptul intern, mulţumindu-se
cu afirmarea cu afirmarea supremaţiei sale1. În acest context art. 27 din Convenţia de la Viena cu
privire la dreptul tratatelor (1969) statuează: „O parte nu poate invoca dispoziţiile dreptului său
intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat.”2. Toate aceste concepte pornesc de la doctrina
monistă, care construieşte ideea că dreptul internaţional şi cel intern formează o singură ordine
juridică, un sistem unic ale cărui norme cunosc a anumită ierarhizare. A existat un monism cu
primatul dreptului intern, care a fost promovat de adepţii „Şcolii de la Bonn” (fraţii Philipp şi
Albert Zorn, Max Wenzel) care consideră dreptul internaţional ca pe un „drept de stat extern”, o
derivaţie a dreptului intern. Mai pronunţat apoi, s-a manifestat însă monismul cu primatul
dreptului internaţional, promovat de adepţii „Şcolii de la Viena” (Hans Kelsen, J.L.Kunz, Alfred
Verdross, Paul Guggenheim). Principalul teoretician al acestui monism a fost Hans Kelsen, care
susţinea că la baza întregii ştiinţe juridice există o normă unică, originală, fundamentală sau
supremă (numită grundnorm) din care decurge gradat întregul sistem de drept3.
În aceste condiţii dreptul comunitar îşi afirmă supremaţia sa regională în calitate de sistem de
drept suprastatal emanat din principiile funcţionale ale dreptului internaţional. Izvorând, în
principal din tratate comunitare, acest drept se constituie din două grupe de norme: dreptul
intern al comunităţii ca organizaţie internaţională şi dreptul comunitar ce reglementează
domeniile concrete ale activităţii politico-economice, sociale şi de cultură ale statelor membre4.
R. Moldova fiind în proces de construcţie în spiritul proiectelor comunitare are de traversat o
serie de proceduri politico-economice spre a cuceri credibilitatea factorilor birocratici europeni.
La finele, prezentului raport ştiinţific anexez un Sondaj de Opinie pe aspecte comunitare,
realizat în rândul tineretului studios din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

SONDAJ DE OPINIE5
1. Consideraţi că Republica Moldova trebuie să se integreze în Uniunea Europeană?
Da - 73,22 % (134)
Nu – 16,94 % (31)
Mai poate aştepta – 10,93 % (20)
2. Care ar fi termenii cei mai rezonabili în care s-ar putea integra Republica Moldova?
3 – 5 ani:		
12,02 % (22)		
5 – 10 ani: 38,25 % (70)
10 – 15 ani:		
24,04 % (44)		
mai mult de 15 ani: 25,68 % (47)
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Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu - „Drept Internaţional Contemporan”,
Editura ALL BECK, Juridică, Bucureşti – 2000, pag. 14.
Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor a fost încheiată la 23 mai 1969 şi a intrat în vigoare
pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.
Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, op. cit., Bucureşti – 2000, pag. 16 -17.
Arina Craijdan - „Organizaţii Internaţionale Europene” (Curs Universitar), Programul TACIS, Proiectul
„Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare RM – UE”, Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova, Chişinău – 2001, pag. 35.
Sondajul de opinie l-am desfăşurat în perioada 22-24 octombrie 2007 în cadrul Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova. Au fost interviaţi 183 de respondenţi (95 din ei vorbitori de limba rusă şi 87
vorbitori de limba română) cu o vîrstă cuprinsă între 17-21 de ani. Informaţia extrasă a avut caracter
obiectiv fără anumite instrucţiuni prealabile. Prima cifră reprezintă procentajul, a doua – nr.
respondenţilor. S-a oferit posibilitatea optării pentru mai multe variante concomitent.
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3. De pe urma procesului de integrare cine ar avea mai multe de câştigat?
Europa, integrând un nou stat membru – 42,62 % (78)
Republica Moldova, realizând noi parteneriate – 50,81 % (93)
Autorităţile autoproclamatei republici Nistrene, căpătând independenţa – 33,33 % (61)
Procesul de integrare va naşte noi conflicte cu Federaţia Rusă – 34,42 % (63)
4. Consideraţi că o Constituţie Europeană ar fi mai eficientă decât una naţională ?
Da – 67,21 % (123)
Nu – 13,66 % (25)
Nu ştiu – 20,76 % (38)
5. Normele de drept comunitar pot avea prioritate asupra celor naţionale?
Desigur - 78,69 % (144)		
Niciodată – 13,11 % (24)
Sunt egale – 0,10 % (2)		
Nu ştiu – 8,19 % (15)
6. Care din personalităţile enumerate consideraţi că ar putea duce la bun sfârşit procesul integrării?
Vladimir Voronin - 15,30 % (28)		
Marian Lupu – 19,67 % (36)
Dorin Chirtoacă - 41,53 % (76)			
Oleg Serebrian – 12,57 % (23)
Iurie Roşca - 9,29 % (17)			
Serafim Urecheanu - 0,43 % (8)
Nici unul din cei enumeraţi – 20,21 % (37)
7. Care din aceste probleme sunt obstacole în integrarea europeană a Republicii Moldova?
Problema Transnistriei - 64,48 % (118)
Presiuni politico-economice din partea Federaţiei Ruse – 50,27 % (92)
Incompetenţa autorităţilor publice naţionale/Proasta guvernare - 63,93 % (117)
Corupţia şi nivelul scăzut al salariilor – 67,21 % (123)
Imaginea negativă a moldovenilor în Europa - 30,60 % (56)
Distanţarea politică a Republicii Moldova de România - 24,59 % (45)
R. Moldova vrea să-şi consolideze în continuare independenţa – 10,38 % (19)
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E-GUVERNAREA - MIJLOC DE GARANTARE A TRANSPARENŢEI
ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
RUSU Vladimir, doctorand,
Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi
BUZINSCHI Ion, doctorand,
Universitatea “Alecu Russo” din Bălţi

SUMMARY
From a critical point of view, taking into account the national e-Government strategy and the
e-Europe benchmark indicators and achievements, trying to highlight some possible directions to
follow. It also proposes a survey of all the counties’ and other local authorities’ websites from the
perspective of the e-Government stages and specific indicators.
E-Government opens the way that will take us to the full reform of the public administration, so
that the entire society could benefit more from it.
As an unique access point to services and information of the central and local public administration,
the development of this reform marks the beginning of the “desk reform”, a program by which the RM
Government propose itself to promote transparency, increase the administration efficiency by
reducing costs and birocracy, to ensure a large permanent accessibility to public information and
services, to prevent and fight corruption by electronic means.
Reform of public administration through eGovernment is specifically mentioned in the political
programme of the present government, under the section “eGovernment Programme”. This includes
the following explicit measures.
• Cooperation with local authorities in order to develop informatics networks for education and
competence groups;
• Cooperation with town halls, decentralised and deconcentrated services, hospitals, cultural
institutions, in order to achieve a metropolitan communications network – City Net – as a
management information system.
O caracteristică esenţială a administraţiei publice este aspectul său expansionist. De peste o
jumătate de secol în toate ţările lumii administraţia se dezvoltă, manifestând o creştere continuă
a serviciilor publice. Acesta rezultă din tendinţa Statului de a face faţă unor noi nevoi sociale, de
a oferi noi condiţii de viaţă mai bune membrelor săi. Lumea întreagă a parvenit la o “vârstă
administrativă” ce se caracterizează prin numărul şi volumul serviciilor publice şi prin
complexitatea administraţiei. Statul modern prevăzut ca un aparat administrativ enorm trebuie
să reziste schimbărilor şi să stabilească noi modalităţi de guvernare. Astfel paralel cu globalizarea
este imposibil de a nu utiliza tehnologiile electronice în genere, la fel cum şi în administraţia
publică atât la nivel central cît şi la nivel local. Statele lumii în ultima vreme au conştientizat
multiplele priorităţi pe care le aduc tehnologiile performante şi încep a le aplica activ pentru a
spori atât eficienţa cît şi democratizarea administraţiei publice.
Strategia de guvernare electronica reprezintă o cerinţă formulata la nivelul Uniunii Europene
pentru toate statele membre, iar printre obiectivele urmărite la nivel european prin guvernarea
electronica se numără: includerea tuturor categoriilor sociale ca beneficiari ai serviciilor de eguvernare, folosirea tehnologiei pentru o guvernare mai oportună şi eficace, crearea identităţii
electronice recunoscute de statele membre.
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Studierea guvernării electronice presupune precizarea prealabilă a unor noţiuni şi concepte.
Apreciem, deci, ca necesară prezentarea sintetică a noţiunilor şi conceptelor fundamentale în
această materie, cum ar fi: administraţie publică, internet şi administrare, e-guvernare, edemocraţie.
Administraţia publică poate fi definită într-un mod propriu, ceea ce înseamnă că administraţia
publică constă în folosirea teoriilor şi proceselor manageriale, politice şi juridice în vederea
realizării mandatelor guvernării legislative, executive şi judecătoreşti, pentru a asigura
reglementările şi serviciile pentru societate în ansamblu, cât şi pentru segmentele acesteia.
Înţelegând prin administraţie publică acea activitate care constă în principal în organizarea şi
asigurarea executării, dar şi în executarea nemijlocită a prevederilor Constituţiei, ale tuturor
actelor normative şi ale celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului de drept, activitate
realizată de către autorităţile administraţiei publice, desprindem pe de o parte poziţia administraţiei
publice în cadrul diferitelor activităţi ale autorităţilor statale sau ale colectivităţilor locale, iar, pe
de altă parte, descifrăm cele două elemente componente esenţiale şi indispensabile ale
administraţiei publice, şi anume, elementul structural-organic şi elementul funcţional1.
Dacă vorbim despre internet – acesta presupune un sistem gigantic de reţele de calculatoare
interconectate. Fiecare utilizator are acces spre informaţii extrem de variate din domenii precum
ar fi: educaţie, ştiinţă, publicitate, militărie, sport, meteorologie, astrologie, muzică etc. În esenţă
observăm că Internetul este democratic, oferind acces la informaţie oricărui doritor, indiferent de
apartenenţa etnică, religioasă sau sex. Mai mult ca atât, utilizatorul poate să mai adauge ceva prin
crearea unui propriu site în - „Internet”. La bază termenului „Internet ” stau două cuvine:
„internaţional” (internaţional) şi „network” (reţea).
Internetul este un obiect special de cercetare în cadrul administraţiei publice şi presupune un
fenomen obştesc, care a apărut în domeniu raporturilor sociale, care nu are o existenţă
independentă în afară comunicării sociale. Dar, în acelaşi timp, existenţa internetului şi
funcţionarea acestuia este posibilă doar datorită unor elemente tehnice şi organizaţionale2.
Termenul e-guvernare şi-a găsit locul în literatura de specialitate legată de problema studierii
informatizării administraţiei publice. Definirea e-guvernării este propusă de specialiştii în
domeniu nu numai în formulări diferite, dar şi de tratări diverse. Aceasta se explică prin diferenţa
de dezvoltare istorică, economică, şi de specificul guvernării caracteristic diferitor state. Spre
exemplu, în Marea Britanie, unde guvernarea are un aspect privat pronunţat, este specific
termenul e-guvernare care are un caracter managerial care pune accentul pe componenta tehnicoinformaţională în conlucrarea cu cetăţenii ca cu clienţii, a căror interese către stat trebuie să fie
satisfăcute3. Termenului goverment în accepţiunea engleză îi aparţine mai adecvat sensul de stat,
astfel putem spune nu despre o e-guvernare dar despre un e-stat. În documentele internaţionale
contemporane şi parţial în hotărârile Curţii Europene ale Drepturilor Omului termenul goverment
se foloseşte pentru a menţiona statul în întregime. În acest sens, termenul trebuie utilizat şi mai
sus. Deci, aici putem vorbi nu numai de Guvern ca principalul organ al puterii executive, dar şi
de toate cele trei puteri în stat.
În multe state scandinave este folosit termenul de “e-guvernarea democrată” în care se
cristalizează rolul activ al cetăţenilor la luarea deciziilor la toate nivelele: local şi statal.
În statele din Asia se evidenţiază importanţa “e-guvernării” pe baza încrederii sociale de care
se bucură guvernele din aceste state. Acesta este considerat competent să soluţioneze problemele
de stabilire şi satisfacere a intereselor sociale inclusiv şi prin folosirea componenţei tehnologicoinformaţionale a administrării statului.
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Iorgovan A. Drept administrativ. Tratat elementar, vol. I, Ed. “Hercules”, 1993, p. 1 -3,80-83.
Калятин В. О. Право в сфере интернета, Москва: Норма, 2004, с. 10
Heeks R. Reinventing government in the information age. Routledge, 1999
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Despre e-guvernare s-a pronunţat şi arhitectorul principal, preşedintele corporaţiei Microsoft
Bill Geits1, menţionând că la momentul actual în internet-industrie se petrec progrese importante,
ce direct proporţional influenţează asupra bazei tehnologice de formare a guvernării electronice.
E-guvernarea este necesară sau chir inevitabilă pentru procesul de democratizare a statului.
Aceasta dă posibilităţi mai mari cetăţenilor prin simplificarea procesului de acces la informaţie,
ce este necesar pentru perfecţionarea democraţiei şi care garantează transparenţa procesului de
guvernare. În această direcţie compania Microsoft a elaborat strategia sa NET şi a creat webservicii pe baza XML.
Cu toate acestea există multiple probleme de ordin politic sau tehnic. Aici este vorba de dez
voltarea infrastructurii de bază pentru că multiple organe statale nu depun efort necesar în direc
ţia respectivă. Este greu de implementat o e-guvernare fără o „internet gândire” spune Bill Gaits.
În Republica Moldova e-guvernarea este definita în Hotărîrea privind Strategia Naţională de
edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronica” nr. 255 din 09.03.20052 unde guver
nare electronica (e-guvernare) - activităţile de guvernare realizate în baza utilizării tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii.
Guvernarea electronică, conform Hotărârii Guvernului cu privire la Concepţia guvernării
electronice nr. 733 din 28.06.20063, impune renunţarea la modul de abordare neuniform în
activitatea administraţiei publice în favoarea unei abordări complexe, care să fie axată pe integrarea
resurselor informaţionale de stat, în scopul satisfacerii intereselor şi necesităţilor cetăţenilor,
businessului şi statului.
Concepţia guvernării electronice în RM are drept scop crearea bazei conceptuale a eguvernării, identificarea condiţiilor principale şi priorităţilor politicii de stat, determinarea
modalităţilor de implementare a e-guvernării şi conţine prevederi referitoare la interacţiunea
componentelor de bază - serviciile e-guvernării, o descriere succintă a arhitecturii şi infrastructurii
e-guvernării, determină etapele implementării e-guvernării, precum şi stipulează beneficiile şi
riscurile aferente.
Cu toate că în fiecare stat, e-guvernarea, are anumite caracteristici proprii totuşi putem depista anu
mite elemente comune a guvernării electronice. Astfel acesta cuprinde trei componenţe de bază:
1. O activitate mai efectivă a organelor administraţiei publice,
2. Acordarea de servicii sociale,
3. Modernizarea procesului democratic pe baza utilizării unor tehnologii informaţionale noi.4
Dacă vorbim despre o e-democraţie atunci acesta o putem defini drept folosirea tehnologiilor
informaţionale (în special Internetul), pentru garantarea activităţii tuturor participanţilor la
procesul politic – cetăţenilor, instituţiilor guvernamentale, parlamentului, ş.a. la toate etapele
guvernării şi luării deciziilor5.
La etapa actuală internetul s-a infiltrat în toate sferele sociale, schimbând în mare parte
relaţiile în domeniul circulaţiei informaţiei, sferei comerciale ş.a. În această privinţă dreptul este
mult mai conservator. Nu întâmplător, la moment, în toate statele există o reglementare legală,
mai mult sau mai puţin lacunară în sfera folosirii Internetului. Cu toate acestea conducerea
majorităţii statelor a înţeles priorităţile implementării Internetului în administrarea statului.
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Выступление Билла Гейтса, главного архитектора программного обеспечения и председателя прав
ления корпорации Microsoft// www.microsoft.com/Rus/Government/newsletters/issue18/26.mspx
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-50/336 din 25.03.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 106-111/799 din 14.07.2006
Grönlund A. Introducing e-GOV: History, Definitions, and Issues Communications of the Association
for Information Systems (Volume 15, 2004) P. 713–729.
Kubicek H., Westholm H., Winkler R. (2003) Pisma Startegic Guideline – 9 // eDemocracy Information
Societies Technologies Programme //http://www.prisma-eu.net
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Astăzi ne aflăm la o nouă etapă de dezvoltarea reglementării legale a internetului în sfera
administraţiei publice.
Guvernarea electronica este un proces de reformare a sectorului public prin noi tehnici de
management al informaţiei, creat cu scopul de a spori gradul de participare politica a cetăţenilor,
de a eficientiza activitatea aparatului administrativ şi activitatea statului în întregime. Scopul
utilizării acestei metode este accesul cetăţenilor la informaţia publica, participarea societăţii civile
la procesul decizional, asigurarea transparentei actelor administrative şi comunicarea operativa
cu cetăţenii.
În esenţă guvernarea electronica nu este o categorie aparte a guvernării. Natura şi principiile
administrării nu este afectată prin apucarea Internetului în procesul de guvernare. E-guvernarea
presupune doar schimbarea accentului în metoda de realizarea a guvernării. Deci informaţia
rămâne evident, mai importanta decât tehnologia.
Pentru majoritatea statelor lumii, tranziţia la Societatea Informaţională reprezintă un obiectiv
strategic al guvernului. Ca o consecinţă, e-guvernarea a crescut în importanţă, devenind un
instrument valoros şi un factor critic de succes, capabil să genereze creştere economică, să
promoveze educaţia şi, nu în ultimul rând, să ofere un suport real democraţiei. În acest context
iniţiativele de e-guvernare, de creare a infrastructurii electronice care va lega instituţiile de
învăţământ, agenţiile guvernamentale, sectoarele publice de cele private, au creat premisele
dezvoltării sectorului de IT&C în contextul macroeconomic al statelor în ultimii ani.
Trebuie avut în vedere, însă, că fiecare informaţie este generată de un şir de date structurate,
prezente în sisteme informatice complexe, iar datele sunt supuse riscurilor care vin din diferite
surse cum ar fi erorile datorate utilizatorilor, atacurile voite sau întâmplătoare asupra sistemului.
Accidentele sunt un risc potenţial, iar în urma lor atacatorii pot dobândi accesul la sistem şi pot
întrerupe serviciile furnizate de acesta provocând inoperarea sistemului, alterarea, ştergerea ori
furtul informaţiilor. Cele enunţate mai sus demonstrează că majoritatea sistemelor IT au nevoie
de protecţia datelor sub următoarele aspecte:
• Confidenţialitatea - sistemul conţine informaţii care necesită protecţie la accesul neautorizat;
• Integritatea - sistemul conţine informaţii care trebuie protejate de modificări neautorizate,
neanticipate sau neintenţionate;
• Disponibilitatea - sistemul conţine informaţii sau furnizează servicii care trebuie să fie
disponibile în unitatea de timp necesară organizaţiei pentru a-şi atinge scopurile sau să
preîntâmpine pierderi substanţiale de informaţii din acesta.
Observăm că guvernarea electronică este influenţată de o mulţime de factori interni şi externi
care consolidează administraţia publică, sau din contra prezintă un factor de risc pentru
administraţia publică. Factorii ce influenţează e-guvernarea în majoritatea statelor în sens obiectiv
sunt determinate de următoarele situaţii:
• Existenţa şi implementarea permanentă în viaţă a tehnologiilor electronice, care frecvent
se dezvoltă paralel cu strategia e-guvernării, deci independent de controlul statal.
• Tendinţa continuă a subdiviziunilor ministeriale la autonomie în activitatea sa este
incompatibilă cu sistemul tehnologiilor informaţionale.
• Imposibilitatea de a rezista schimbărilor, rezultată din folosirea noilor tehnologii.
Un element important, care este necesar guvernării electronice este cultura atât din partea
cetăţenilor, cît şi din partea oficialităţilor care trebuie să perceapă pe cetăţean drept client. Această
percepere implică apariţia multiplilor mecanisme de piaţă care nu pot totalmente examinate şi
controlate de stat. Plus la aceasta este nevoie de schimbat mentalitatea funcţionarilor publici, ceia
ce necesită o perioadă îndelungată de timp, de obicei o generaţie.
În concluzie dorim să spunem că e-guvernarea conţine un potenţial enorm, fiind în stare să
schimbe guvernarea statului implementând debirocratizare, transparenta şi includerea tuturor
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categoriilor sociale ca beneficiari ai serviciilor, etc. Astfel că Guvernele trebuie să pună pe ordinea
de zi reforma e-guvernare. Însă această reformă nu trebuie absolutizată şi statele slab dezvoltate
trebuie să evolueze treptat în realizarea strategiei guvernării electronice. La faza incipientă trebui
de concentrat asupra folosirii tehnologiilor comunicaţionale şi informaţionale pentru a mări
eficienţa operaţiunilor interne a Guvernului, şi mai târziu a se deschide pentru a permite
cooperarea directă cu cetăţenii. Este evident că nimeni nu poate neglija importanţa guvernării
electronice, dar trebuie de acceptat că procesul implementării acesteia va fi complicat. Avantajele
sunt evidente, dar trebuie de conştientizat riscul.
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ABSTRACT
Modern society means transformations: from feudalism to capitalism. This moment of human
evolution was replace (or modernism is in continuous replacement) since human being discovered
modern technologies of communications.
But communications brought in the same time other problems for politicians, public servants
and citizens.
First of all, political rulers understood that is more complicated today to realize an efficient control to population, so they need to organize systems able to defeat all kinds of simple communications
protection. But those actions represent a legal abuse.
In the same time, public administration is a subject of communication law, with two dimensions:
one is in inside public administrations relations (prohibitions in communications adopted by chiefs of
public institutions to subordinated public servants) and second appears in relations between citizens
with public administration: it is in fact legal right to request information from public institution.
Relations inside public administration is a continuous “silent war” between chiefs (a good part of
them impose by politic class) and public servants: a lot of time there is a wish from superiors to don’t
let public servant to communicate with other members of public administration.
Public servants have two obligations in communications law: first is to respect secret (if there is
a law who impose this), and second is to help citizens in their normal wish to inform about problems
existing in quotidian works of public administration.
On those activities there are moments when law is not respected in that abusive way. Our text
presents few aspects of this situation.
Comunicarea este o provocare administraţiei publice moderne, atât din perspectiva dezvoltă
rii societăţii omeneşti din punct de vedere tehnologic, cît şi din perspectiva „democratizării”
administraţiei publice.
Conceptul de democratizare al administraţiei publice este înţeles ca fiind un mai mare grad
de receptivitate al acesteia la dorinţele exprimate de cetăţeni anterior adoptării diferitelor măsuri,
iar nu doar ca o simplă contabilizare a reacţiilor în urma edictării diferitelor norme juridice cu
forţă obligatorie. Pentru ca acest lucru să se realizeze, este necesară analizarea unor instituţii
tratate mai puţin de doctrina administrativă: informarea şi comunicarea.
Este un truism al zilelor noastre: cine are informaţia, are puterea. Modalitatea prin care se ajunge
la diferitele informaţii, şi mai ales la acelea care sînt specifice administraţiei publice poate constitui
însă una din aspectele relaţiei dintre puterea de stat şi cetăţeni (în momentul în care se încalcă de
aceştia din urmă normele edictate în materie), putând prilejui şi apariţia unor abuzuri de drept în
materie. Acest aspect însă nu este apanajul strict fie al funcţionarilor publici, fie al jurnaliştilor.
Pentru informarea cotidiană cea mai des folosită sursă este presa, implicit relaţia dintre actorii
care sînt în prim plan şi societate fiind intermediată de jurnalişti. De aici, două probleme:
profesionalismul jurnaliştilor, pe de-o parte, şi gradul de informare al populaţiei, deoarece multe
din lucrurile care par noi pentru jurnalişti mai puţin dotaţi pentru această grea meserie sînt în
realitate cunoscute sau chiar înţelese altfel de cititori.
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Deoarece presa caută în permanenţă lucruri noi, iar uneori ceea ce este căutat nu este dorit a
fi arătat de cei implicaţi, apar distorsionări în ceea ce priveşte relaţia dintre funcţionarii publici
(în speţa noastră) şi jurnalişti, priviţi aici drept culegători (albinuţe) ai informaţiilor. Cum primii
nu se pot exprima pe scară largă decât prin intermediul (eventual, deoarece este greu de crezut că
se poate ajunge la aşa ceva doar pentru a-şi exprima punctul de vedere) Monitorului Oficial,
rezultă o situaţie privilegiată a jurnaliştilor în prezentarea cauzelor (ori a întregii situaţii ce
prilejuieşte apariţia unui articol).
De aceea, în atenţia publicului ajung întotdeauna modalităţile prin care unele persoane cu
putere de decizie restricţioneaza accesul altor subiecte de drept (fie ei jurnalişti, fie alte categorii
socio-profesionale) la ceea ce se este vital in zilele noastre – cunoaşterea. De foarte multe ori se
afirmă că informaţiile solicitate sînt secrete, sau trebuie să se bucure doar de o circulaţie strict
determinată, cercul celor care ar avea acces la ele fiind redus, publicul larg nefiind inclus aici
(implicit, aici se include şi presa). De fiecare dată se va sublinia că este un abuz de drept.
Această problemă mai este potenţată de o altă situaţie specifică administraţiei publice:
rivalitatea dintre diferitele instituţii publice, pe de-o parte, şi obstacolele pe care conducerile
persoanelor administrative le ridică propriilor funcţionari în ceea ce priveşte informarea şi
comunicarea. Comunicarea este procesul prin care informaţiile devin publice, o bună parte a
abuzurilor de drept în această materie apărând din distorsionarea informaţiei în desfăşurarea
acestei operaţiuni.
În Dicţionarul Explicativ al limbii române comunicarea este definită ca:
1. Acţiunea de a comunica şi rezultatul ei. 2. Înştiinţare, informaţie, ştire; raport. 3. Contact,
relaţie, legătură. 4. Prezentare într-un cerc restrâns de specialişti a unei contribuţii personale întro problemă ştiinţifică; lucrare care face obiectul unei comunicări, iar verbul a comunica însemnă,
conform aceleiaşi surse: a face cunoscut, a da de ştire
Deoarece noţiunile explicate anterior există în orice administraţie publică prin însăşi natura
umană – mai concret, existenţa unor funcţionari publici aflaţi în deplinătatea facultăţilor mentale
– vom conchide prin a accepta existenţa unui drept al comunicării, de ale cărui dispoziţii
beneficiază, mai întâi din punct de vedere moral funcţionarul public, dar şi din punctul de vedere
la dreptului pozitiv.
Conţinutul acestui drept este dat de acţiunea de a transmite informaţii, acestea din urmă
reprezentând obiectul raportului juridic specific acestei ramuri de drept. Datorită importanţei pe
care o are informaţia în viaţa publică, apreciem că acest norme juridice care îl reglementează
aparţin dreptului public, cu toate consecinţele ce decurg din această calificare juridică.
Mai întâi trebuie stabilit mai întâi care este regula: accesul la informaţii este liber, doar în
chestiuni strict reglementate de legiuitor apărând restricţii sau invers ? Fără îndoială, regula este
liberul acces la informaţii (a se vedea şi art. 31, alin. 1 din Constituţie). Prin excepţie, sînt şi
situaţii juridice (de strică interpretare şi aplicare) în care acest acces este limitat.
Concret, legislaţiile fiecărui stat cuprind dispoziţii conform cărora dreptul de a comunica
liber este restricţionat de un organism numit cenzură în timp de război. Lucrul este firesc, numai
că şi pentru acest lucru este necesar să existe în administraţie funcţionari calificaţi şi foarte atenţi,
deoarece nu o dată o scurtă notă într-un ziar de circulaţie locală poate provoca rezultate
catastrofale.
Pentru a avea o dezbatere ştiinţifică privind informaţia şi accesul pe care îl pot reclama
jurnaliştii în relaţia lor cu administraţia publică, asupra a ceea ce este secret ori ce poate fi dezvăluit
publicului, trebuie să arătăm mai întâi care sînt dispoziţiile legale în România în materia dreptului
la informaţie.
Legea fundamentală în art. 31 consacrat dreptului la informaţie prevede:
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
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(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau
securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea
corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze
grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor
servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.
De aici, o primă concluzie: deoarece alin. 1 al articolului mai sus citat prevede că orice persoană
are acces la informaţii de interes public (norma generală), cu excepţia celor care se refera la
securitatea naţională şi protecţia tinerilor (norma speciala prevăzută de alin. 3) rezultă că Legea
544 din 2001 privind liberul acces la informaţii publice reprezintă doar modalitatea în care acest
drept poate fi exercitat din momentul edictării sale, deoarece şi până atunci dreptul exista, iar
exercitarea acestuia era supusă normelor generale ale dreptului administrativ referitoare la actul
administrativ, inclusiv dispoziţiile referitoare la nerespectarea termenului de 30 de zile ce ar fi
justificat o acţiune în contencios administrativ.
Concret, dacă administraţia publică ar fi refuzat accesul la o informaţie publică iar persoana
fizică sau juridică nemulţumită ar fi atacat acest refuz la instanţa de contencios administrativ,
magistraţii ar fi fost în imposibilitatea prevalării în respingerea acţiunii pe argumentul că nu
exista o normă juridica care să organizeze exercitarea acestui drept.
Nu se vor comenta aici obligaţiile ce revin mijloacelor de informare în masă aflate în
proprietatea şi responsabilitatea statului de a permite accesul grupurilor „sociale” importante de
a avea timp de antenă, remarcăm un singur lucru în textul constituţional: în alin. 5 se precizează
„organizarea serviciilor” şi nu se adaugă funcţionarea ca modalitate de reglementare organică (şi
nu ordinară).
Cu toate acestea, jurnaliştii nu cunosc aceste distincţii, deşi toate îi privesc personal iar
deontologia profesională îi obligă la aşa ceva: ei doresc informaţii cît mai multe şi să le fie furnizate
într-un timp cît mai scurt. De aceea orice afirmaţie de tip: nu ne este permis să dezvăluim această
informaţie va determina imediat reacţia adversă a jurnaliştilor (se ascund în spatele secretului,
dar noi suntem mai buni şi tot vom afla).
Pe lângă aceste informaţii, mai apar alte tipuri de informaţii care chiar dacă nu sînt exceptate
expres de la divulgare de textul constituţional, prin natura lor au aproape acelaşi regim cu cel al
informaţiilor secrete – acest tip de informaţii va fi analizat ulterior. Astfel, mai întâi trebuie să
analizăm care este criteriul distinctiv dintre o informaţie secretă şi una publică. Deloc surprinzător,
datorită naturii informaţiilor, acest criteriu este stabilit prin lege organică.
Textul de lege este adoptat în urmă cu mai mulţi ani - concret - Legea nr. 51 / 1991 a siguranţei
naţionale, publicată în M.Of. al României, Partea I, nr. 163 / 7.07.1991. Până în momentul
adoptării unei noi legi orice conduită a funcţionarului ce ar urma dispoziţiile din proiectele
supuse în dezbatere în această arie de legiferare nu constituie decât infracţiune.
Concret, informaţia secretă este aceea care, odată dezvăluită ar aduce atingere siguranţei
naţionale. De aici rezultă o îngustare a ariei de ascundere a funcţionarului public în faţa solicitărilor
jurnaliştilor.
Siguranţa naţională este definită în art. 1 al legii ca fiind starea de legalitate, de echilibru şi de
stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional roman,
ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi climatului
de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor,
potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie.
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De aici, se va desprinde o primă concluzie: dacă în textul unui act normativ sau unui act
administrativ individual se conferă drepturi sau se stabilesc obligaţii de natură a aduce atingere
acestor concepte, atunci se aduce atingere siguranţei naţionale.
Completând, în art. 3 al legii se stabilesc faptele care constituie ameninţările la adresa siguranţei
naţionale a României: planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii,
unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român; acţiunile care au ca scop, direct sau
indirect, provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare străine,
aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii străine de a săvârşi oricare
din aceste fapte; trădarea prin ajutarea inamicului; acţiunile armate sau orice alte acţiuni violente
care urmăresc slăbirea puterii de stat; spionajul, transmiterea secretelor de stat unei puteri sau
organizaţii străine ori agenţilor acestora; subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca
scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii
de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, etc.
Trebuie să învederăm că de cele mai multe ori în textul actelor normative se precizează ca
modalitate de recunoaştere a siguranţei statului expresia „strategic / ă”. De aceea, când se va regăsi
în textul unui act normativ această sintagmă trebuie să înţelegem contextul în care ne aflăm.
Regula este accesul la informaţii. Din faptul că în administraţia publică cerinţa obligatorie este
ca să presteze activităţi cetăţeni români care au cel puţin 18 ani şi fără probleme psihice, rezultă
că aceştia au maturitatea (se prezumă absolut) de a înţelege efectele acţiunilor lor.
Astfel, ca accesoriu al prezumţiei absolute de la alineatul precedent se mai prezumă (relativ),
că funcţionarii vor şti şi ce tipuri de informaţii se încadrează în această sferă, nefiind neapărat
necesară o expresie tipică folosită de legiuitor (strategic, etc.) pentru acest lucru. De aceea, orice
divulgare a unor informaţii de acest tip faţă de jurnalişti atrage răspunderea juridică penală a
funcţionarilor şi jurnaliştilor. În cazul jurnaliştilor, sfera de cuprindere a răspunderii penale se
întinde nu doar la gazetarul care a obţinut informaţia în sine, cît şi redactorul ediţiei informative
respective (în fişa postului fiind prevăzut controlul preventiv al fiecărei informaţii ce va fi adusă
la cunoştinţă). Mai mult chiar, orice persoană care vede informaţia până ca aceasta să ajungă la
cunoştinţa publicului şi nu întreprinde acţiuni menită să întrerupă acest traseu va răspunde
penal.
Doar aceste informaţii vor justifica întotdeauna refuzul puneri la dispoziţie a informaţiilor
către presă (a se vedea şi dispoziţiile legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii
publice). Cu toate acestea, trebuie stabilit cine poate realiza divulgarea informaţiei secrete, pe deo parte, şi ce obligaţii incumbă cetăţeanului român care într-o anumită situaţie are acces la
informaţia secretă.
Primul aspect este uşor de rezolvat: în general autorităţile publice sînt deţinătoare a acestor
tipuri de informaţii, iar respectarea strictă a prevederilor legale nu va duce la încălcarea acestor
obligaţii. Se recomandă expunerea la un loc vizibil pentru toţi funcţionarii publici şi funcţionarii
contractuali a textului legii, pe de-o parte, iar personalului care lucrează cu publicul trebuie să li
se asigure în mod obligatoriu textul legii.
De asemeni, este de remarcat obligaţia ce incumbă cetăţeanului român care află informaţii sec
rete. Potrivit normelor legale în vigoare, acesta trebuie să informeze prompt instituţiile statului ce au
ca obiect al activităţii asigurarea securităţii statului. De aici rezultă că practica unor persoane de a
informa mai întâi presa (ori a unor mijloace de informare în masă care anunţă că pentru orice
problemă, „căutaţii pe reprezentanţii lor”) este nu doar ilegală, dar poate constitui latura obiectivă a
infracţiunii de subminare a puterii de stat (operaţiunile de manipulare cele mai eficiente se realizează
prin presă, iar funcţionarii publici trebuie să cunoască acest lucru, deoarece obiectivul manipulării
este provocarea unei stări de proastă funcţionare unei persoane administrative).
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O particularitate este aceea că obligaţia nu este circumstanţiată de un factor local: concret,
cetăţeanul român aflat pe teritoriul altui stat care descoperă o informaţie ce aduce atingere
siguranţei naţionale trebuie să o raporteze imediat instituţiilor statului român. Această dispoziţie
se regăseşte în dispoziţiile tuturor statelor naţionale. Aceeaşi obligaţie revine şi cetăţenilor străini
şi apatrizilor aflaţi pe teritoriul României (principiul loialităţii fată de locul unde domiciliază sau
îşi au reşedinţa).
Cel de-al doilea tip de informaţii care nu pot fi aduse la cunoştinţa altor persoane, implicit ale
presei sînt cele care prin natura lor, deşi nesecrete, nu sînt publice. În acest sens sînt dispoziţiile
Codului de procedură penală care stabileşte în mai multe articole că urmărirea penală nu este
publică. Astfel, este necesară o delimitare între dorinţa de a informa pe care jurnaliştii o au şi
conduita celor implicaţi.
Deşi presiunea în cazurile penale este mai mare asupra celor implicaţi, obligaţia de nepublicitate
revine aici (cu excepţia cazurilor în care este vorba de siguranţa naţională) doar funcţionarilor
publici (cu sau fără statut special) implicaţi, dimpreună cu ale celorlalte persoane implicate în
speţa respectivă. Spre exemplu, într-un caz de delapidare obligaţia incumbă nu doar organelor de
cercetare penală, ci şi contabilului şi conducerii administrative ale persoanei juridice afectate (iar
dacă aceasta este o instituţie publică, funcţionarilor publici care au avut cunoştinţă de acele
fapte).
De aceea, orice divulgare a acestui tip de informaţie atrage după sine nu răspunderea juridică
a ziaristului (aceasta va apare doar dacă dezvăluirea respectivei informaţii reprezintă infracţiune
– cu precizările făcute mai sus referitor la responsabilitatea redactorilor), ci întotdeauna a
funcţionarului public ce nu a respectat acest principiu (şi a celorlalte părţi implicate).
De asemeni principiul nepublicităţii operează şi în legătură cu propria activitate a
funcţionarului, lucrările pe care acesta le efectuează zilnic neputând fi aduse decât la cunoştinţa
superiorului. Nepublicitatea nu înseamnă automat că aceste informaţii sînt secrete, dar obligaţia
de confidenţialitate este înscrisă între obligaţiile funcţionarului public (fiind şi un principiu al
procedurii administrative).
Deseori se arată cazuri de încălcare a Legii nr. 544 / 2001 prin care nu se răspunde la timp1
(din păcate de multe ori şi din rea credinţă) sau se consideră că absolut toate informaţiile deţinute
de instituţiile publice sînt de secrete.În primul caz apare o problemă ce ţine de abuzul de drept:
depăşirea limitelor interne şi externe ale dreptului de a deţine informaţii publice de către ziarişti,
aceştia cerând uneori date care acoperă prin vastitatea conţinutului, chiar dacă nu sînt publice,
durata de muncă pe zi a unui sau a mai multor funcţionari publici.
În al doilea caz trebuie să arătăm că obligaţia de confidenţialitate nu se extinde asupra tuturor
actelor administrative emise de instituţie; de foarte multe ori nepublicitatea asigurată în mod
perfect legal de o instituţie este „înfrântă” în acelaşi mod legal de o altă instituţie. Spre exemplu,
acolo unde există modele de completare a actelor nu se poate păstra confidenţialitatea decât
asupra datelor personale ale celor implicaţi. Concret, dacă se păstrează confidenţialitatea de
organul fiscal asupra mărimii unei proprietăţi imobiliare, ea poate fi determinată în absolut toate
datele sale (inclusiv foştii proprietari) printr-o cerere perfect legală îndreptată oficiilor de carte
funciară (determinând acolo mărimea şi clasa terenului, se aplică o grilă de impozitare şi pot
determina mult mai multe date decât ar anticipa un cetăţean fără o temeinică pregătire juridică).
Deoarece ameninţările la adresa siguranţei naţionale au „evoluat” au apărut noi legi în materia
acestei instituţii a dreptului public. Dacă există contrarietate între textul L. Nr. 51 / 1991 şi alte legi
– dar numai de natură organică, trebuie să facem o precizare de interpretare, care se aplică numai
1

Aici este analizată doar situaţia în care funcţionarii publici de bună credinţă nu răspund (de obicei
datorită volumului de informaţii solicitat de jurnalist) în termenul prescris de lege.
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în această materie: în mod normal şi aici se va aplica principiul in dubio pro reo. Numai că
datorită naturii informaţiilor se aplică aici întotdeauna în favoarea siguranţei statului, aplicânduse astfel legea cea mai restrictivă, în temeiul principiului salus patriae suprema lex est.
Ultima problemă pe care trebuie să o evidenţiem este lipsa de pregătire a funcţionarilor publici
în materia teoriei comunicării, de multe ori aceştia uitând că deosebita cantitate de informaţie
publică aflată în biblioteci (clasice sau virtuale) face inutil orice demers din partea lor pentru a
ascunde anumite aspecte, o judicioasă interpretare a documentelor publice putând duce la
concluzii surprinzătoare pe neprofesioniştii domeniului în care au fost emise actele juridice
respective. Concluzia aceasta este la fel de adevărată şi pentru jurnalişti, dorinţa lor de a specializa
pe un anumit domeniu nefiind şi însoţite de studii temeinice în materia respectivă, de multe ori
ei neînţelegând (sau chiar distorsionând voit) informaţiile puse la dispoziţie, determinând din
partea lor (jurnaliştilor, n.n.) şi cereri care frizează uneori ridicolul.
Este recunoscut că profesiunea de credinţă a celor care scriu (literatură, presă, discursuri
politice, etc.) îi obligă pe aceştia să scrie bine, şi nu să scrie orice, astfel încât incompetenţa
jurnaliştilor în tratarea problemelor administraţiei publice (cu atât mai mult în cazul
distorsionărilor voite) reprezintă un abuz de drept, fiind încălcat dreptul constituţional la
informaţie (în speţă este încălcat art. 31, alin. 4 din legea fundamentală: Mijloacele de informare
în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice).
Studiul nostru se doreşte astfel (şi) o pledoarie pentru desăvârşirea pregătirii profesioanale a
angajaţilor din mediul public sau privat, şi în acelaşi timp la înţelegere reciprocă a caracteristicilor
fiecărei profesii.

160

PRELIMINARII GEOPOLITICE ALE ROMÂNIEI, ÎN ANII PREMERGĂTORI
CELUI DE-AL DOILEA PĂZBOI MONDIAL
ALEXIANU Şerban, Jurist,
Bucureşti, România

LA SITUATION GEOPOLITIQUE DE LA ROUMANIE DANS LES ANNEES
PRELIMINAIRES DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
RESUME
L’étude reflète la situation geopolitique de l’Europe des années 1920-1940 et ses implications sur
la politique externe de la Roumanie dans cette période.
On a taché de montrer dans cette etude la valabilité de l’idée d’Alain Besancon qui avait dit que
les problèmes visant la vérité ne devront pas etre retirés du champs normal des vérifications et des
discutions.
En réalité l’analyse retrospective de la période 1920-1940 montre que la Roumanie n’a pas eu la
capacité politique de profiter avec abilité et intelligence de sa position naturelle geographique et geostratégique dans l’echiquier mondial des puissants raports internationaux.
Ayant une position strategique spéciale, la Roumanie représentait pour l’Europe plus que les
facteurs roumains de la politique des années 1920-1940 ont pu comprendre. Dans le cadre de l’equilibre géopolitique européen la Roumanie était cosiderée historiquement comme la limite estique de
l’Europe ayant le role de garde omnipresente pour l’Europe, la rivière Nistru étant considerée le symbole geopolitique de l’Europe orientale.
Le representant de l’URSS à Paris a annoncé Moscou le 26 mars 1935 que pour Hitler le moment
propice d’attaquer la France sera celui ou la Roumanie deviendra definitivement asservie aux allemands. Cela atteste l’importance geopolitique de notre pays pour les intérets des Grands Pouvoirs et
l’incapacité des politiciens roumains de comprendre correctement les jeux d’interets des Grands Pouvoirs, ce qui a géneré des consequences nefastes dirèctes pour la Roumanie.
L’espoir des politiciens roumains que Paris abandonera sa politique d’intèrets pour sauvegarder
une zone situées a mille km.de France peut etre considerée comme une grave erreur politique.
La politique de nécéssité de Paris, avec ses implications spéciales pour le reste du continent europeen, a eu comme objet directe l’eloignement du péril sovietique, mais tenant compte aussi de sa
propre securité sur le Rhin, a manifesté le besoin d’avoir une Allemagne en plein pouvoir pour etre
capable de barrer l’acces de l’Union Sovietique en Europe.
Toutes ces idées ont géneré les grands problèmes de la politique externe continentale et on determiné la politique colective de sécurité dans le centre et l’est de l’Europe, la politique menée par la
France etant considerée comme une garantie de sécurité. En réalité cette garantie se montrera chimerique, illusoire.
Comme suite en dècembre 1939 Paris a notifié Bucarest que toutes les garanties politiques et
militaires promises à la Roumanie ne seront pas accomplies dans la situation d’une attaque sovietique en Europe.
La diplomatie occidentale a aussi fait savoir à la Roumanie qu’elle devra se débrouiller seule tenant compte que l’occident n’a aucun intèret spécial dans cette zone. Dans ces circonstances Bucarest
n’a eu comme seule chance que celle de collaborer assidument avec ses allies de la Petite Entente pour
maintenir le climat de paix et de securite dans cette zone.
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Concernant les rapports de la Roumanie avec l’URSS, pays qui n’etaient pas en guerre à ce moment, la partie roumaine soutenait deux points comme base de discution: qu’il n’existe pas de prétentions territorielles, la Bessarabie étant un ancien térritoire roumain, et ce que le trésor roumain
déposité pendant la première guerre mondiale a Moscou etait la proprieté de l’état roumain que les
sovietiques devront le retourner en totalité. Partant de ce point de vue, entre 1920 et 1925 on a tenté
un raprochement des relations entre ces deux pays, mais sans résultat (Vienne avril 1924, Nicolaevka et Tatar Bunar septembre 1924). L’echec de cette tentative a montré que l’URSS n’avait aucune
intention de renoncer à la Bessarabie et voudra avec tenacité reprendre cette région. Du debut de
1929 jusqu’en 1934 les efforts diplomatiques internes et internationaux ont conduit a un rélachement des tensions et ont mené à la reprise des rélations diplomatiques entre les deux pays.
L ‘histoire a montré que Moscou n’a eu aucun moment l’intention de renoncer au triomphe de sa
revolution et a mene une lutte constante pour détruire la politique des pays occidentaux, atitude
capable de generer des conflits europeens entre pays, peuples, réligions et races.
Au moment ou les jeux politiques europeens on montre sans aucun doute vers quel final allait les
confrotations entre les grands acteurs de l’Europe (France, Angleterre, Allemagne et URSS), la Roumanie, ne tenant pas compte des efforts des autres pays de refaire leur pouvoir militaire, etait preoccupée
par des jeux mesquins d’interets et sabotait ses propres programmes de rearmement (on a renonce au
contract avec l’uzine Skoda et on a sabote les capacités d’armement de Cugir et de Copsa Mica).
Meme quand l’Allemagne, en 1935, a proposé à la Roumanie une offre de collaboration qui lui
garantissait toutes les frontières et l’aide pour refaire tous ses besoins de réarmement à la seule condition que la Roumanie n’acceptera jamais le passage des troupes sovietiques en cas d’un eventuel
conflit en Tschéchoslovakie, Titulescu, alors ministre des affaires etrangères de la Roumanie, qui etait
encore fidel a la politique menée par la Societé des Nations, determina le refus de la partie roumaine
aux propositions allemendes.
La situation internationale s’agrava de plus en plus. L’agression de l’Italie en Afrique, la guerre
civile en Espagne, l’agression japonaise en Manchourie et l’occupation de la Rhenanie par les allemands, etc montraient sans aucun doute le final vers lequel l’Europe allait.
Apres l’echec des premiers pourparlers qui avaient pour but d’établir un traite avec la Roumanie,
l’Allemagne revint avec sa proposition par l’intermediaire d’Alfred Rosenberg (representent de l’Allemagne pour l »europe de l’est). Cette fois l’offre allemande a été soutenue par l’ancien premier minisctre O.Goga qui avait presque reussi à convaincre le roi Carol II, mais la nouvelle offre allemande
tomba de nouveau car le premier ministre en fonction Gh.Tatarescu arrangea pour le roi une visite
officielle en France. L’offre allemande aurait été vraiment bénéfique pour notre pays car les allemands n’auraient pas accepté ni les prétentions russes, ni celles de l’Hongrie ou de la Bulgarie.
Notre politique inconstante a eu de graves conséquences pour la Roumanie car les allemands,
fachés par nos jeux politiques sans raison, se sont adressés à l’Union Soviétique. Le fatidique pacte
du 23 aout 1939 – pacte Ribentrop-Molotov, fut le préambule de la seconde guerre mondiale et du
désastre de notre pays.
Ce-a mai mare conflagraţie din istoria omenirii, rămâne pe mai departe, o temă de
reconfigurări, de dispute nu odată radicale, pentru că apar mereu la suprafaţă atestări de arhivă,
mărturii ale unor persoane care vin să le corecteze pe cele precedente şi să le reducă din elocvenţa
documentară şi chiar să le infirme.
Războiul de acum aproape şapte decenii, cu urmările lui şi-a extins prezenţa până în zilele
noastre, făcând ca o temă din teritoriul istoriei să devină ipso facto şi o temă de politică a zilelor
noastre, cu toate consecinţele implicite.
Aceste multitudini de evenimente, situaţii, procese care fatalmente ne implică, cer proiecţii
istorice globale şi ca arie şi ca desfăşurare în timp, unde să nu se opereze cu tabuuri şi parti-pris162

uri, trecutul să poată fi cercetat calificat şi cinstit în toată adâncimea lui, iar răsfrângerea lui în
prezentul nostru mai bine şi corect percepute.
Corespondenţa geopolitică dominantă a războiului, favorizează aceasta în măsură apreciabilă,
angrenând în analiza de faţă, tot ce a ţinut de factorii politici, diplomatici, militari şi economici.
În această analiză s-a avut în vedere numai ce spun documentele, iar justificarea lor a fost
făcută în ideia că toate actele istoriei trebuie şi au dreptul să fie dezvelite analizate şi cercetate,
pentru a se scoate la iveală ce rezultă din ele, fără a se ignora un fapt sau altul şi fără disiparea prin
diferite imixtiuni asupra unor secvenţe istorice.
„O problemă referitoare la adevăr, spune istoricul Alain Besancon, nu trebuie retrasă legal din
câmpul normal al cercetării şi discuţiei”.
Nu se încearcă o recompunere a neîmplinirilor României în cel de-al doilea război mondial,
marile greşeli în contextul dat, amăgirile, dezamăgirile şi suferinţele ce au cunoscut şi suportat la
încheierea acestuia.
Neîmplinirile de atunci arată o neînţelegere greu explicabilă a momentului istoric, de către
factorii diriguitori ai ţării.
Realitatea este că România nu a ştiut în perioada de după 1920, să se aşeze în istorie, că n-au
funcţionat oricând şi în modul cel mai oportun acest dar natural care este poziţia geopolitică şi
geostrategică generatoare de atuuri în raporturile internaţionale, dacă, bineînţeles ar fi existat o
inteligenţă, interes corect şi voinţă politică.
Având o poziţie strategică deosebită, am reprezentat mai mult pentru Europa, ca şi pentru o
serie de criterii de putere, decât au cunoscut sau şi-au închipuit conducătorii României în perioada
1920 – 1940.
Ne-a costat enorm imobilismul şi ancorarea în stări depăşite şi de nici o folosinţă, resemnarea
în faţa pierderilor teritoriale, toate datorate greşelilor fatale politice cu dramatice consecinţe
istorice.
În cadrul echilibrului geopolitic european, politica României a îndeplinit, având în vedere
desfăşurarea evenimentelor istorice, rolul de margine răsăriteană a pământului dacic şi a fost din
antichitate şi până azi cu toate bogăţiile lui grâne şi petrol hotarul răsăritean al Europei şi continuă
să fie. Timp de trei mii de ani, poporul român în calitatea sa de popor carpatic, sau de popor la
marginea Europei, a fost o strajă de continuă veghe al Europei spre răsărit, Nistrul devenind
simbol geopolitic.
Putem astfel înţelege mai uşor de ce România s-a bucurat de un tratament aparte în planurile
de război ale Berlinului. O notă confidenţială adresată primului ministru Armand Călinescu la 15
martie 1939, sintetiza faptul că ideia de spaţiu vital al Germaniei reprezintă o preocupare continuă
de a crea o axă economică între Marea Nordului şi Marea Neagră (arhiva naţională de istorie,
fond Pre.C.M. dosar 143/1939).
Ministrul Uniunii Sovietice la Paris, telegrafia guvernului său la 26 martie 1939, că pentru
Hitler, ora atacării Franţei nu va suna decât atunci când România va fi definitiv aservită influenţei
germane, după ce o va vasalizat complect (se admite şi varianta paşnică) ceea ce-l va face pe Hitler
stăpânul necontestat al bazinului dunărean, îi va asigura aprovizionarea cu grâu şi petrol, îi va
conferi o bază în Marea Neagră şi-i va deschide drumul spre balcani şi spre orientul apropiat (P.
Marguerat,: Le III -eime Reich et le petrole roumaine, Geneve, 1977).
Aceste elemente întăresc ideea importanţei spaţiului geografic românesc în preocupările
Marilor Puteri. Nedescifrarea corectă de către responsabili politici româneşti a jocului de interese
a Marilor Puteri, avea să genereze consecinţe directe cele mai nefaste asupra României.
Dar paralel cu situaţia României şi a Sud-Estului Europei, contradicţiile şi neînţelegerile
Europene, au contribuit la situaţia care a generat cel de-al doilea război mondial.
După terminarea primului război în 1918, după trecerea euforiei generate de victorie, a apărut
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şi o undă de scepticism mai bine zis realism, arătat de la început de Georges Clemanceau, primul
ministru francez, care se îndoia de viitor, deoarece trebuia să fie câştigată pacea şi aceasta urma
să fie mult mai greu de câştigat. Iar scriitorul Paul Bourget declara „războiul a fost câştigat, vor
începe greşelile” (Emilian Bold: Diplomaţia de conferinţe, Ed. Junimea, Iaşi, 1991)
Astăzi, după scurgerea atâtor ani plini de evenimente dramatice, putem afirma că spusele lui
Bourget au căpătat semnificaţia unui adevăr.
Aliaţii dispreţuind pe germani şi învăţămintele istoriei, au lovit acolo unde durea cel mai mult,
mândria germană şi orgoliul unei mari naţiuni oferind astfel pretextul unei revanşe care nu va
întârzia să se producă.
La 7 mai 1919, în palatul Trianon de la Versailles, ministrul de externe german Ulrich von
Brockdorff-Rantzau, spunea parcă accentuând faptul că aliaţii nu au recunoscut sau nu au vrut să
recunoască mândria şi orgoliul unei mari naţiuni şi a lovit în ea cu brutalitate, cinism şi lipsă de
realism: „Nu ne facem iluzii, declara ministru de externe german, asupra dimensiunii înfrângeri
noastre. Ştim că puterea Germaniei a fost înfrântă, cunoaştem puterea dvs şi am ascultat pretenţiile
dvs. S-a cerut de la noi să ne recunoaştem singuri vina, dar o astfel de recunoaştere ar fi o minciună
din partea mea. Ne recunoaştem dimensiunea responsabilităţii şi a defectelor noastre. Nu
cunoaştem cauza urii al cărui obiect suntem şi am simţit voinţa pasională cu care învingătorii vor
să ne facă să plătim, atât ca învinşi cât şi în calitate de culpabili (Ulrich von Brockdorff-Rantzau
Do-kumenten und Gedancken von Versailles).
Iar I.C. Brătianu, aflat în sala în acele momente, avea să telegrafieze la Bucureşti: „Din cele ce
ştiu, pacea este totodată şi prea aspră şi prea slabă. Taie toate posibilităţile expansiunilor economice
unui popor de 80 milioane, contra exploziunii provocată de asemenea procedee” (arhiva M.A.E,
E. P.I vol.181 – 7 mai 1919)
Aceste gânduri reflectă toată mentalitatea şi tot curentul politic care, susţinut de interese
speciale ce vizau anihilarea Germaniei, a dominat permanent politica franceză şi pe francezi.
Credinţa analiştilor politici de la Bucureşti, că Parisul ar abandona o politică de înţelegeri şi
interese pentru apărarea unei zone şi a unui spaţiu aflate la sute de kilometri depărtare de Franţa
s-a dovedit a fi în timp o eroare politică foarte gravă.
La 12 ianuarie 1925, C. Diamandi, ministrul român la Paris, telegrafia la Bucureşti că pe
malurile Senei, a sesizat unele sentimente dă vrăjmăşie faţă de România, constatând de asemenea
că peste câţiva ani s-ar putea ca lumea să asiste la o acţiune a Germaniei contra Dantzig-ului,
combinată cu una la hotarele răsăritene ale României (arhiva M.A.E. fond Franţa vol.63).
Politica de necesitate a Parisului, cu implicaţii deosebite pe restul continentului european, a
avut ca obiect depărtat înlăturarea pericolului ce o reprezenta Rusia.
Dincolo de problema securităţii Franţei pe Rhin, exista şi dorinţa unei Germanii puternice
care să se poată opune la nevoie Rusiei.
Acestea au fost marile probleme de politică externă continentală şi din asta putem înţelege ce
a însemnat politica de securitate colectivă în centrul şi estul Europei, pe care Parisul a încurajat-o
şi a sprijinit-o ca fiind un scut de apărare a Franţei la mii de kilometri depărtare de graniţele ei.
Un scut în care s-a integrat şi România! Dar în clipele extraordinare, acest scut a dispărut el
dovedindu-se o himeră, timp în care marea Franţă nu a făcut nimic, ba mai mult, în decembrie
1939, Parisul informa Bucureştiul că acele garanţii militare promise româniei nu vor funcţiona în
cazul unui atac al Uniunii Sovietice.
Anglia care tot timpul s-a împotrivit unei hegemonii franceze pe continent, a procedat tot
timpul după dictonul plăcut lor: Anglia nu are prietenii eterne, ci numai interese eterne !
În aceste două state, fără îndoială mari puteri economice şi militare şi în plus şi învingătoare
în primul război mondial, ne-am pus toate speranţele de pace şi securitate şi de garantare a
frontierelor reîntregite. De aici a început dezastrul!
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Având în vedere marile probleme pe care le născuse sfârşitul primului război mondial, dar
mai ales prevederile Tratatului de la Versailles, România va adera la politica de securitate colectivă
şi va lupta pentru a o impune pe continent în speranţa iluzorie că va menţine pacea şi stabilitatea.
Va încheia o serie de alianţe în scopul de a crea o barieră atât în faţa unei Germanii doritoare să
distrugă tratatul de la Versailles cât şi a unei eventuale alianţe a ei cu Rusia.
Ziua de 16 aprilie 1922, va însemna însă începutul unei mari drame care va continua şi dincolo
de înfrângerea celui de-al III-a Reich într-un război rece.
Apropierea dintre Germania şi Rusia, va anticipa târgul sovieto-german de la 23 august 1939,
care va conduce implicit la dezlănţuirea celui de-al doilea război mondial.
„Nu-i iubesc defel pe germani, dar pentru moment este mai profitabil pentru noi, de a ne servi
de ei, decât de a ne certa cu ei. O Polonie independentă este foarte primejdioasă pentru U. Sovie
tică şi totuşi această primejdie nu este lipsită de anumite avantaje, căci atât timp cât va exista ea,
putem conta pe germani, întrucât germanii îi urăsc pe polonezi şi vor face cauză comună cu noi
de câte ori va fi vorba să fie sugrumată Polonia. Totul ne face să vedem în Germania aliatul nostru
cel mai sigur. Germania vrea o revanşă, noi vrem triumful revoluţiei în Europa. În prezent scopu
rile noastre sunt comune, spunea V.I.Lenin (Fl. Constantiniu: Intre Hitler şi Stalin, Buc., 1991).
„România se situa în rândul ţărilor care trebuiau să înveţe să se descurce singure cu vecinii lor,
opinau diplomaţii occidentali, noi ne având nici un interes special în aceste părţi” (V.Moisuc.
Premisele izolării politice ale României, Ed. Humanitas, 1991).
Acestea fiind interesele, au urmat demersurile diplomatice ce s-au concretizat în Acordurile
de la Locarno din 16 decembrie 1925.
„La Locarno am putut să ne dăm seama de schimbarea situaţiei pe care o implică intrarea
noastră în scenă. Acolo noi am jucat rolul principal, iar ceilalţi au redevenit foarte mici, avea să
noteze Gustav Stresemann ministrul de externe german (V. Moisuc, Idem).
Perioada care va urma se caracterizează prin efortul făcut de România şi de aliaţii ei din Mica
Înţelegere, pentru menţinerea păcii securităţii pe întreg continentul european.
S-au încercat diferite formule menite ai apropia nu numai politic ci şi economic, ceea ce le-ar
fi dat o forţă considerabilă pe care ar fi putut să o opună pretenţiilor Germaniei de a se infiltra în
spaţiul Europei de est.
Pactul Briand – Kellogg, a fost o încercare de a scoate războiul în afara legii, fără a reuşi mare
lucru. Era o ultimă încercare de a salva pacea şi de a atenua tensiunea existentă în relaţiile
internaţionale, înainte ca omenirea să păşească în cumplitul deceniu IV.
Raporturile României cu Rusia Sovietică, în primul deceniu interbelic, se vor subordona
următoarelor principii: România nu se află în stare de război cu U.S., nu există un litigiu teritorial
între cele două ţări, întrucât Basarabia-străvechi teritoriu românesc, care s-a unit cu patria mumă
liber consimţit; tezaurul românesc aflat la Moscova, era un bun asupra căruia statul sovietic nu avea
nici un drept şi trebuia restituit integral României; neintervenţia reciprocă în treburile interne.
În perioada anilor 1920 – 1923, s-au făcut încercări de reluare a bunelor relaţii.
Conferinţa româno – sovietică de la Viena, (27 martie - 2 aprilie 1924) a fost momentul de
vârf al acestor discuţii însă ele vor eşua deoarece Moscova a refuzat să recunoască legitimitatea
unirii Basarabiei cu România şi integritatea teritorială.
Eşecul acţiunilor de la Nicolaevka şi Tatar – Bunar (11-17 septembrie 1924) a demonstrat că
U.S. nu a renunţat, ba dimpotrivă, este dispusă la orice pentru a reveni acolo unde fusese izgonită
de voinţa naţiunii.
9 februarie 1929, reprezintă un moment deosebit în istoria raporturilor româno – sovietice. În
acea zi a fost semnat protocolul de la Moscova, prin care delegaţiile Letoniei, Poloniei, României
şi U.S.: însufleţiţi de dorinţa de a contribui la menţinerea păcii existente între ţările lor şi în acest
scop de a pune în vigoare fără întârziere între popoarele acestor ţări Tratatul de renunţare la
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război ca instrument de politică naţională semnat la Paris, la 27 august 1928, au hotărât să
îndeplinească aceste intenţii prin efectul prezentului protocol. (V.Moisuc, ibidem).
Conferinţa pentru definirea agresorului din 3 iulie 1933 şi reluarea relaţiilor diplomatice la 9
iunie 1934, au fost momente care au apropiat cele două ţări şi au redus din tensiunea mereu
crescândă a raporturilor româno – sovietice. În realitate, Moscova nu a renunţat niciodată la
triumful revoluţiei socialiste şi la dărâmarea orânduiri politice şi economice din ţările Europei.
Stalin era convins de faptul că războaiele dintre adversarii puterii sovietice au reprezentat şi re
prezintă un foarte important aliat al U.S. în efortul ei de supravieţuire în arena relaţiilor internaţionale.
Dintr-o astfel de gândire susţinută de aspiraţiile Moscovei, s-a născut apropierea sovieto-germană.
Această schiţare a situaţiei internaţionale este menită a reliefa patimile Europei, conflictele
bătrânului continent, înfruntarea dintre state, popoare, religii şi rase.
Din păcate România nu a putut sta deoparte de această lume dezlănţuită, ci a fost o componentă
a ei, ba chiar una esenţială.
Care a fost în schimb replica României la problemele deceniului IV-lea? O problemă deosebită
pentru acest deceniu va reprezenta sistemul naţional de apărare sau mai corect-spus modul cum
a fost subminată capacitatea naţională de ripostă militară.
Nu pot fi înţelese altfel preconizata alianţă politico-militară cu Rusia Sovietică îndreptată
împotriva Germaniei, îndepărtarea Uzinelor Skoda de la furniturile noastre de armament şi
muniţii, la care se adaugă sabotarea Uzinelor Copşa Mică şi Cugir, ceea ce va duce la paralizarea
oricărei industrii militare independente, decât ca o acţiune menită să spargă Mica Înţelegere,
singura care se putea opune expansiunii sovietice în Europa centrală şi în Peninsula Balcanică.
Cheltuielile militare ale României vor reprezenta în această perioadă dramatică a anilor 1930
– 1939, doar 16 % din bugetul statului, în raport cu alte ţării: Franţa 28 %, Polonia 30 %, Ungaria
30 %, Turcia 37 %, Iugoslavia 27 %, Rusia 28 %, Italia 38 %, Germania 40 %.
Rezultatul acestui efort susţinut de dezarmare şi izolare îl putem regăsi cel mai bine redat în
amărăciunea lui de Mihai Manoilescu, ministrul de externe al României, care scria în memoriile
sale: „În ziua când ţării noastre i se pune o problemă de existenţă, cei doi şefi ai armatei, speriaţi
de constatările făcute, reveneau să-i arate ministrului de externe că nu au îndărătul lor, nici măcar
un instrument care să garanteze o rezistenţă trecătoare. (Mihai Manoilescu Dictatul de la Viena
(Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Buc. 1991).
Relevarea acestor aspecte creează un tablou care vădeşte o neînţelegere profundă a situaţiei, a
rolului şi locului nostru în Europa şi în istorie.
Dintr-o astfel de neînţelegere s-a născut tăcerea la propunerea germană din octombrie 1935.
Ministrul român la Berlin, Nicolae Petrescu Comnen, comunica telegrafic la Bucureşti din partea
mareşalului Goring, propunerea de garantare a tuturor frontierelor orientale şi occidentale cu o
singură condiţie: să nu se accepte niciodată ca trupele sovietice să treacă pe teritoriul român. În
cazul acceptării ofertei germane, România urma să fie înarmată în întregime, fără nici o întârziere,
bine şi convenabil. (V. Dobrinescu Bătălia pentru Basarabia Editura Junimea Iaşi, 1991).
Şi nu era primul pas de apropiere pe care Germania îl făcea faţă de România. În 1933, Alfred
Rosenberg, filosoful naţional – socialismului german şi conducătorul Biroului Partidului pentru
politica externă, va declara într-un interviu acordat ziarului „Calendar” al lui Nichifor Crainic, că
Germania doreşte cele mai cordiale relaţii cu România.
Această unilateritate în politica externă românească, reprezintă principala acuzaţie adusă lui
N. Titulescu, de către unii contemporani şi nu numai.
Titulescu nu era contra apropierii de Roma şi Berlin, îşi da perfect de bine seama de primejdia
ca România să rămână indiferentă faţă de noile fenomene ale politici europene. Titulescu era
personal prea angajat de partea Franţei şi a Angliei, ca să aibă curajul unei iniţiative proprii
româneşti în politica externă.
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Dincolo de iubiri şi pasiuni, de teamă şi realism, a existat o realitate care pentru România avea
să fie generatoare de mari tragedii. Titulescu ar fi trebuit să-şi asume responsabilităţile momentului,
ori cât de greu ar fi fost, urmând să găsească o formulă care ar fi conferit echilibru României în
conflictul dintre marile puteri.
Eşuarea conferinţei dezarmării şi ieşirea Germaniei naziste din Societatea Naţiunilor, acordul
naval anglo-german din 18 iunie 1935, agresiunea Italiei asupra Etiopiei, precum şi alte manifestări
ale puterilor revizioniste şi revanşarde au contribuit la erodarea stabilităţii continentale, a păcii şi
securităţii şi au favorizat ideia unor pacte regionale. Ideea unui pact oriental aparţine lui Paul.
Boncourt, şeful diplomaţiei franceze, într-o discuţie pe care a avut-o la 31 oct. 1933 cu Maxim
Litvinov, omologul său sovietic şi Dovgalevscki, ambasadorul U.S. la Paris. Se prefigura astfel
ideia unui Locarno răsăritean, sub forma unui pact regional de asistenţă mutuală, la care să
participe U.S., Germania, Cehoslovacia, România, Polonia, şi Ţările Baltice.
Însărcinatul ad-interim sovietic telegrafia la Moscova că pactul „cuprinde angajamentul reciproc
al părţilor de a se abţine de la agresiune şi obligaţia de a acorda ajutor vecinilor (numai vecinilor)
împotriva unei agresiuni săvârşite de ori care din participanţi la pact. Germania şi U.S. se angajează
să se ajute reciproc ca şi când ar fi vecine. El (Boncourt) consideră acest pact ca fiind anexa unui pact
franco – sovietic (Ioan Talpeş: Diplomaţia de apărare Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Buc. 1988).
Parisul şi Moscova, vor ajunge la un consens în ce priveşte pactul de la 1 mai 1934, urmând ca
cele două mari puteri să fie garante. Germania a refuzat acest lucru, preferând declaraţii reciproce
de neagresiune.
Între declaraţiile şi intenţiile Moscovei era însă o imensă prăpastie.
Prin declaraţia sa de securitate colectivă, în asociaţie cu tactica sa de front popular în
Komintern, Stalin sprijinea orientarea evenimentelor spre un război european, avea să afirme
sovietologul american Robert C Tucker,(Stalin in Power,London 1990). Stalin dorea o confruntare
între statele occidentale menită să le sleiască şi să le divizeze, astfel încât intervenţi U.S. în Europa
să nu aibă adversar, scopul fiind bolşevizarea lumii.
Tratatul de asistenţă mutuală franco – sovietic, din 2 mai 1935 a fost puternic contestat în
Franţa. Pierre Teitinger deputat al Parisului, declara „Existenţa Franţei este în joc. Prin o politică
de alianţă cu U.S. vom fi imediat antrenaţi într-un conflict cu Germanii. Ieşirea din acest conflict
ar fi în orice caz înspăimântătoare pentru noi. Germania învinsă, ţara noastră va fi în scurt timp
infectată de bolşevism. Germania victorioasă, ţara noastră va ţi ştearsă pentru totdeauna de pe
harta globului” (N. Casian, Scrisoare deschisă domnului N. Titulescu Buc. 1935).
Evoluţia ulterioară a evenimentelor avea să confirme adevărul şi profeţia acestei declaraţii.
La 21 februarie 1935, Hitler avea să declare într-un interviu acordat lui Bertrand de Jouvenel de
la ziarul Paris Midi, că: „Rusia Sovietică este un element politic ce are la îndemână o idee revoluţio
nară explozivă şi mari armamente. Vă lăsaţi antrenaţi în jocul diplomatic al unei puteri care nu
urmăreşte decât să pună dezordine între marile puteri europene, dezordine din care să profite”.
Încercarea încheierii unui tratat de asistenţă mutuală între Franţa şi U.S. s-a lovit de o opoziţie
dură din partea Franţei. Dar în ziua de 16 mai 1935, la Praga a fost semnat un pact de asistenţă
mutuală între Cehoslovacia şi U.S. iar Titulescu a încercat să aducă în faţa Parlamentului român
un act asemănător. Pactul de asistenţă mutuală prezentat de Titulescu, avea ceva care-i dădea un
aspect straniu. Franţa avea frontieră comună cu Germania, U.S. nu avea, dar nici România nu
avea frontieră comună cu Germania. Atunci, la ce corespundea acest pact de asistenţă mutuală cu
U.S.? O singură utilitate ar fi avut şi anume aceea ca România să îngăduie trecerea trupelor ruseşti
menite să vină în ajutorul Cehoslovaciei.
„Nu vom îngădui ca măsuri luate în afară de noi, fără ştiinţa şi voinţa Naţiunii, să expună
această ţară la cele mai nemăsurate şi grave prejudicii” avea să declare Gh. Brătianu de la tribuna
Parlamentului României.
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Surprinde la Titulescu această dorinţă de alianţă cu U.S. în condiţiile în care mareşalul
Voroşilov, în cartea sa Apărarea U.R.S.S.-ului, scria:
„Noi soldaţii suntem membrii partidului comunist, ai Internaţionalei a III-a şi instrucţiunile
partidului sunt obligatorii pentru noi. Vom face deci ceea ce partidul ordonă” în timp ce manualul
de campanie al unităţilor sovietice complecta această doctrină: Armata Roşie, ajută la lupta de
emancipare a maselor muncitoare prigonite din întreaga lume.
În dimineaţa de 7 martie 1936, 54000 de soldaţi germani vor trece frontiera impusă la Versailles
şi vor recupera zona Rhenană pentru Germania.
Situaţia internaţională după momentul 7 martie 1936 se va degrada continuu. Agresiunea
Italiei în Africa, neputinţa Societăţii Naţiunilor de a impune restaurarea independenţei şi
suveranităţii Etiopiei, declanşarea războiului civil în Spania, agresiunea Japoniei în Manciuria,
tendinţele de expansiune ale Germaniei vor contribui la ruperea echilibrului în relaţiile
internaţionale şi la apropierea de momentul declanşării celui de-al doilea război mondial.
Pe acest moment de criză, la 29 august 1936, este schimbat guvernul de la Bucureşti, iar
Titulescu pierde portofoliul afacerilor externe.
„Greşeala politici lui Titulescu, spune N. Crainic (Zile albe, zile negre) este că a privit interesele
României din centrul Genevei, care îi dăduse o celebritate mondială. Dacă centrul activităţii sale
ar fi fost interesele României, supleţea extraordinară a acestui om ar fi ştiut să le acorde cu noile
fenomene ale politici europene şi altele ar fi fost consecinţele pentru ţara noastră. Greşeala
celorlalţi, naţionalişti sau antinaţionalişti, a fost unilateralitatea. Interesele permanent ale
românismului nu se satisfac niciodată prin unilateralitate în politica externă.
Din păcate această unilateralitate în politica externă va continua şi după îndepărtarea lui N.
Titulescu, Gh. Tătărescu premierul româniei, declara la 26 septembrie 1936, lui M.S. Ostrovski,
însărcinatul cu afaceri al U.S. la Bucureşti,
„cabinetul reorganizat va continua politica lui Titulescu care este o politică tradiţională a ţării
noastre. Singuri duşmani ai României sunt Germania şi Ungaria”.
Această declaraţie reflectă neînţelegerea a momentului istoric. Într-un asemenea moment
delicat în care se punea problema viitorului curs al politicii externe româneşti, adaptat la realităţile
Europei, au apărut ofertele şi presiunile celor două tabere.
În cursul anului 1935, prin intermediul lui Radu Lecca, reprezentantul pentru problemele
economice ale lui Volkischer Beobachter la Bucureşti, Alfred Rosenberg, conducătorul Biroului
de politică externă a Germaniei a oferit varianta unui tratat politic de bază cu Germania, care
prevedea printre altele, în cele 13 puncte, faptul că: Germania şi România nu vor întreprinde
niciodată una contra celeilalte acte războinice. Toate diferenţele şi neînţelegerile care s-ar ivi între
aceste două ţării se vor aplana prin tratative şi convorbiri directe. România şi Germania îşi iau
angajamentul de a încheia un tratat comercial care va avea la bază ca directivă ridicarea
standardului de viaţă al poporului german şi al celui român. În acest scop, ambele ţări se obligă a
curăţa terenul de obstacolele care se opun comerţului româno-german, în primul rând barierele
vamale excesive, de contigentări şi cereri de devize nejustificate. Germania şi România se obligă
a încheia un tratat special al petrolului şi al derivatelor din petrol. Prin acest tratat Germania se
obligă a pune la dispoziţia României devizele strict necesare plăţii cupoanelor datoriilor externe
române contractate după anul 1929. Germania recunoaşte actualele hotare ale României.
Octavian Goga, a prezentat regelui Carol al II-lea schiţa de tratat şi avantajele care decurg din
această acceptare. O. Goga a subliniat în faţa regelui că evenimentele ultimului an dovedesc că
Germania discută cu Franţa de la egal la egal şi că nu ar fi eficient ca România să persevereze în
politica inaugurată în 1920, atunci când Germania era la pământ, iar Franţa atotputernică. În
urma discuţiei regele a acceptat ideia tratatului.
Presiunile făcute de Gh. Tătărescu, care negocia o vizită a regelui la Paris, l-au determinat pe
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Carol să renunţe la cele convenite anterior cu partea germană.
„Regele Carol a sacrificat deci interesele vitale ale ţării unei ambiţii ridicole şi stupide: aceia de
a fi primit oficial de guvernul Franţei, spălând astfel amintirea dezagreabilă că Franţa îl declarase
indezirabil pe teritoriul său, atunci când era în exil.
Astfel cum regele Ferdinand iscălea orice pentru a-şi salva tronul şi România, demnul său fiu,
Carol, sacrifica, cu ajutorul unor politicieni aserviţi, interesele vitale ale României, în schimbul
unei mici satisfacţii personale. (Radu Lecca, Eu i-am salvat pe evreii din România, Ed. Roza
Vânturilor, 1994).
În noiembrie 1936, Gh. Brătianu va efectua o vizită în Germania. Întâlnirile pe care istoricul
român le va avea cu mareşalul H. Goring (7 noiembrie) şi cu Hitler (16 noiembrie, confirmă faptul
că Germania dorea foarte mult o alianţă politică cu România. (arhiva M.A.E. fond E dosar 47).
La 25 martie N. Petrescu Comnen, ministrul României la Berlin, comunică răspunsul
guvernului de la Bucureşti, în ceea ce priveşte propunerile Berlinului, arătând că România nu
înţelege să-şi abandoneze nici una dintre amiciţiile şi alianţele sale actuale. Răspunsul Germaniei
a venit sub forma declaraţiei din 5 mai 1937, pe care baronul Constantin von Neurath, şeful
diplomaţiei germane, aflat la Roma, o va face în cursul întrevederi cu ambasadorul Ungariei la
Roma:
„La Bucureşti trebuie ţinut cont şi de influenţa sovietică. Ei (germanii) nu aleargă după
români. Dacă vor, nu au decât să se arunce în braţele Moscovei, care până la urmă îi va înghiţii”.
(Ioan Talpeş, Diplomaţie şi apărare, – 1991).
Consecinţele pentru România în cazul acestei oferte germane, ar fi putut fi deosebite. Esenţial
rămâne faptul că Germania şi-ar fi respectat cuvântul având în vedere faptul că: politica noastră
– preciza Hitler, înseamnă o piedică în calea Rusiei, dar trebuie să stăm fermi în această atitudine
(Andreas Hilgruber, Les entretiens secret de Hitler, Paris, 1996).
Presiunile sovietice asupra României în cursul tratativelor româno - ungare de la Turnu –
Severin, din august 1940, contactele subterane dintre Moscova şi Buda – Pesta, prezenţa forţelor
militare sovietice pe linia Prutului, ameninţarea spaţiului dintre Focşani şi Galaţi – poarta
geografică spre Balcani, vor determina precipitarea evenimentelor şi luarea unei decizii
nefavorabile României, concretizată prin Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940.
Pe lângă garanţiile pe care Germania le va acorda României (cu toate împotrivirile ungurilor
şi sovieticilor) Hitler avea concentrate în regiunea Vienei, divizii mobile formate în principal din
paraşutişti şi elemente aeropurtate, care în cazul unei invazii sovietice erau desemnate să constituie
desantul care trebuia să ocupe urgent Valea Prahovei asigurându-i un scut aerian.
În acest august 1940, Hitler şi-a respectat cuvântul ! Ce ne face să credem că acelaşi lucru nu
s-ar fi putut întâmpla şi în urmă cu trei ani (1937) şi înainte de acel fatidic 23 august 1939 ! Ar fi
fost mai bine ca România să facă o politică a geografiei şi mai puţin o politică de ideologie, care
sunt convins ne-ar fi costat mai puţin.
Referindu-se la această stare de lucruri publicistul Virgil Rădulescu conchidea:
„În afară de corupţi şi imbecili iremediabili mai avem în România astăzi o categorie de oameni
care n-au tras nici învăţăminte şi nici concluzii din experienţele pe margine de prăpastie ale epocii
1914 – 1919. Sunt minţi superficiale oprite în prezent şi satisfăcute de aparent, care n-au în eul lor
acel demon al setei de a cunoaşte complect şi al nevoie de a merge până la capăt. Sunt veseli
moştenitori ai României mari pe care nu-i interesează primejdiile naţionale şi nu-i preocupă
problemele politice din simplul motiv că primele n-au acces şi celelalte n-au audienţă la
mentalitatea lor iresponsabilă.
Sunt clovni sincer neserioşi care nu se întreabă cum pot fi lucrurile mai bine şi mai sigure în
România, de vreme ce această Românie a putut fi construită şi apărată de alţii fără ajutorul lor
direct. (V. Rădulescu, Politica externă a României, Buc., 1993).
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La 15 octombrie 1937, regele Carol al II-lea, îl asigura pe generalul Gamelin, că în cazul în
care Franţa şi Cehoslovacia se vor opune cu armele unui atac german, atunci el, Carol, îi va lăsa
pe ruşi să treacă prin partea de nord a ţării spre a ajunge în Cehoslovacia.
Aceste declaraţii surveneau într-un moment în care spaţiul Balcanilor tindea să devină o piaţă
de desfacere a mărfurilor germane, existând o dominaţie economică germană, care ar fi creat
premizele pentru o alianţă politică cu statele din zonă. În timp ce relaţiile economice se orientau
spre Germania, pe planul politicii externe România a rămas într-o expectativă periculoasă.
În planul vieţii politice interne, înregistrăm un moment politic deosebit: la 10 februarie 1938,
se instituie regimul de autoritate personală a regelui Carol al II-lea. Lucrurile s-au desfăşurat
astfel. La 18 ianuarie 1938, guvernul Goga a hotărât dizolvarea parlamentului şi alegeri pentru
data de 2 martie. La 31 ianuarie regele Carol era sfătuit de Armand Călinescu să pună în vacanţă
partidele şi să instaureze un regim de autoritate personală.
La 4 februarie 1938, Mihail Moruzov, şeful Serviciului Secret de Informaţii, înainta raportul
52475 în care Moruzov contura un tablou crud al societăţii româneşti din acel moment şi marile
primejdii externe care se accentuau.
Acest raport împreună cu discuţiile pe care regele le-a avut cu principalele partide politice, l-a
determinat să-şi pună în aplicare planul de instaurare unui regim de autoritate personală, care a
fost acceptat, chiar sprijinit, de partidele politice şi de lideri democraţi ca o replică la o eventuală
dictatură legionară de extremă dreapta.
Vara anului 1938 a reprezentat o perioadă în care s-au făcut eforturi diplomatice menite a
salva pacea în Europa, precum şi integritatea teritorială a Cehoslovaciei.
În jocul diplomatic derulat până la sfârşitul lui septembrie 1938 trei dintre participanţi (Franţa,
Anglia şi U.S.) erau conştienţi că miza este sacrificată; singura raţiune a jocului fiind salvarea
aparenţelor, a creditului garanţiilor date în timp şi o eventuală diminuare a sacrificiilor prin
obţinerea unei soluţii cât de cât onorabile.
Georges Bonnet declara ambasadorului Cehoslovaciei la Paris: Franţa nu va face război pentru
afacerea sudeţilor! În timp ce ambasadorul Potemkin declara colonelului Fabry ministru de
război al Franţei că Rusia Sovietică s-a născut din primul război mondial, din cel de-al doilea se
va naşte Europa Sovietelor, iar ataşatul militar al Franţei la Moscova arăta într-un raport că:
guvernul sovietic speră să joace rol de arbitru al situaţiei faţă de o Europă epuizată de o luptă pe
care Voroşilov o prevedea a fi nemiloasă.
Acordul de la Munchen a facilitat acapararea regiunii Sudete de către Germania.
România era o componentă a unui sistem politic internaţional constituit cu mare greutate.
Arhitectura sa politică avea un schelet de proporţii impozante, constituit din protecţia franceză
directă şi cea engleză indirectă, dar care se afla pe fundamente putrede şi artificiale. Ca orice
sistem foarte complicat, el ascundea o mare dezordine. Fascinaţia pactelor politice dintre cele
două războaie mondiale mărea lipsa de claritate care caracteriza apriori întreg sistemul politic.
Situaţia României în cadrul sistemului era foarte nefavorabilă din punct de vedere geografic
şi strategic: avea graniţe enorm de lungi cu unele state care ridicau pretenţii teritoriale, (Rusia,
Ungaria, Bulgaria) şi graniţe minuscule cu state prietene, mai exact spus cu astfel de state care
erau interesate în menţinerea stat quo – ului (Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia) opina Gll Ion
Gheorghe în Lucrarea Un dictator nefericit, Ed. Machiavelli Buc., 1996.
Si apoi a venit acel 1 septembrie 1939 şi începerea celui de-al doilea război mondial.
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RESUME
Les institutions de l’Etat qui assurent la réalisation de la politique externe ont des noms différents: Le Ministère des Affaires Etrangères, Le Ministère des Relations Etrangères, Le Département
d’Etat, L’Office des Affaires Etrangères; ces institutions ont une constitution et des compétences qui
varient d’un pays à l’autre, ce fait étant tributaire de la forme de gouvernement, des objectifs de la
politique étrangère d’un état, de la tradition etc.
En Roumanie, l’institution de l’administration publique centrale qui assure la réalisation de la
politique étrangère de l’état est nommée Le Ministère des Affaires Etrangères.
L’acte normatif qui est à la base de l’organisation et du fonctionnement du Ministère des Affaires
Etrangères est l’Arrêté du Gouvernement H.G. 100/2004, publié dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, Ière Partie, numéro 126, du 12 février 2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, qui réglementent la structure et la modalité dont ce ministère poursuit son activité.
Parmi les compétences attribuées au Ministère des Affaires Etrangères il y a aussi les suivantes:
• il contribue à l’établissement des directions stratégiques de la politique étrangère de la Roumanie;
• il élabore la stratégie de mise en pratique du Programme de gouvernement dans le domaine
de la politique étrangère;
• il participe à la création du cadre normatif et institutionnel pour la réalisation des objectifs
stratégiques de son domaine d’activité;
• il représente l’Etat et le Gouvernement de la Roumanie à l’étrangère et aussi sur le plan interne;
• il supervise et contrôle la mise en pratique et le respect des règlementations légales de son domaine d’activité et des règlementations concernant l’organisation et le fonctionnement des
institutions qui déroulent leur activité sous son autorité;
• il assure l’administration du son patrimoine, conformément aux dispositions légales.
L’activité spécifique du ministère est réalisée par le personnel diplomatique et consulaire, dont le
statut, les droits et les obligations sont établis par la Loi numéro 269/2003, concernant le Statut du
corps diplomatique et consulaire de Roumanie. Le personnel diplomatique et consulaire travaille
dans le cadre de l’administration centrale ou dans le service à l’étrangère.
Dans la réalisation de la politique étrangère de la Roumanie, le Ministère des Affaires Etrangères
a des attributions comme: la défense et la promotion sur le plan externe des intérêts nationaux de la
Roumanie; la participation ou collaboration, selon le cas, dans le processus de négociation et de
conclusion des traités, accords ou autres pactes internationaux à caractère économique ou pour
l’établissement du cadre juridique nécessaire, en vue de poursuivre les relations commerciales externes de la Roumanie, conformément à la loi; soumet à l’approbation les lettres de créances, les demandes d’exequatur; maintient la relation avec les missions diplomatiques et avec les offices consulaires
de Roumanie, conformément aux règles et à la pratique internationale; organise, administre et
contrôle l’activité des missions diplomatiques et des offices consulaires de la Roumanie; organise le
courrier diplomatique.
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Consideraţii generale
Ministerele constituie o categorie distinctă de organe în carul sistemului autorităţilor publice
din România, şi anume, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care realizează
politica Guvernului în domeniile de activitate ale acestora1.
Instituţia administraţiei publice centrale din România care asigură realizarea politicii externe a sta
tului, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu programul Guvernului,2 poartă denumirea Mi
nisterul Afacerilor Externe şi are sediul în Municipiul Bucureşti, aleea Modrogan nr.14, sectorul 1.3
Aparatul central al statelor care organizează şi coordonează realizarea politicii externe poartă
diferite denumiri: Ministerul Afacerilor Externe4, Ministerul Relaţiilor Externe, Departamentul de
Stat, Oficiul Afacerilor Externe şi au o componenţă şi competenţe care variază de la ţară la ţară, acest
fapt depinzând de forma de guvernământ, de scopurile politicii externe ale unui stat, de tradiţie etc.5
Politica externă a unui stat reprezintă „totalitatea obiectivelor şi metodelor, scopurilor şi
mijloacelor pe care guvernele şi forurile politice de conducere ale statului le elaborează în relaţiile cu
alte state cât şi în definirea atitudinii faţă de problemele internaţionale,”6 iar diplomaţia constituie
„un instrument de aplicare şi de înfăptuire a politicii externe a statului”.7

2. Organizarea Ministerului Afacerilor Externe Român
Atunci când se analizează organizarea ministerelor trebuie avut în vedere că această
problematică comportă două abordări8:
I. perspectiva compartimentelor care alcătuiesc structura internă a ministerelor, prin
intermediul cărora se exercită atribuţiile generale şi specifice ale administraţiei consulare;
II. perspectiva sarcinilor pe care le au prin organizarea conducerii ministerelor şi a
administraţiei propriu-zise.
Actul normativ care stă la baza organizării şi funcţionării Ministerului Afacerilor Externe este
Hotărârea Guvernului nr. 100/20049, care reglementează structura şi modul în care îşi desfăşoară
activitatea acest minister.
I. Dintre compartimentele de specialitate10 care intră în organizarea Ministerului Afacerilor
Externe11 putem enumera:
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

Negruţ, Vasilica – Drept administrativ – Editura Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2006, p.93
Preda, Mircea – Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român – Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999, p.301
Art.1 pct.1 din H.G. nr.100/29 ianuarie 2004, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Externe
Această denumire a fost folosită pentru prima dată de Franţa, în anul 1859. Mazilu, Dumitru –
Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular – Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p.237
Feltham, R.G. – Ghid de diplomaţie – Institutul European, 2005, p.27; Burian, Alexandru – Drept
diplomatic şi consular – Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Chişinău, 2003, pp.39-40
Maliţa, Mircea – Diplomaţia – Editura Didactică şi pedagogică – Bucureşti, 1975, p.39
Ibidem
Albu, Emanuel – Administraţia ministerială în România – Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
Hotărârea Guvernului nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12
februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în Anexa 1 a H.G.nr.100/29.01.2004, aşa cum este precizat
în cuprinsul art.9. Potrivit aceluiaşi articol, prin ordin al ministrului, se pot înfiina sau desfiinţa direcţii,
servicii şi birouri, în condiţiile prevăzute de lege. Atribuţiile compartimentelor din aparatul de lucru al
M.A.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare li funcţionarea ministerului, aprobat prin ordin al
ministrului afacerilro externe. Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2334, exclusiv demnitarii şi
cabinetul ministrului, din care 746 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.
www.mae.ro
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a) Direcţia Diplomaţie Economică - are ca obiectiv promovarea, prin instrumente diplomatice
specifice, a intereselor economice ale României în străinătate; principalele linii de acţiune
ale acestei direcţii sunt: promovarea mediului de afaceri românesc în străinătate, cooperarea
cu organizaţii economice internaţionale, cooperarea inter-instituţională pe linie economică,
oferirea de expertiză economică în cadrul MAE;
b) Direcţia Drept Internaţional şi Tratate - este compartimentul cu competenţă generală în
privinţa avizării şi formulării punctului de vedere al MAE în domeniul acţiunilor dip
lomatice care ţin de sfera dreptului internaţional public; studiază şi elaborează, în consultare
cu direcţiile competente, proiecte de documente cuprinzând punctul de vedere şi poziţia
MAE în problemele de drept internaţional public privind relaţiile externe ale României;
c) Inspecţia Generală a Afacerilor Externe - desfăşoară o activitate permanentă de prevenire,
control, verificare şi evaluare cuprinzătoare, de fond, a modului de funcţionare a misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în exterior, precum şi
a structurilor specifice, direcţii generale, direcţii şi servicii independente din administraţia
centrală a M.A.E., ţinând seama de atribuţiile şi sarcinile pe care acestea le au conform
actelor normative în vigoare; urmăreşte respectarea prevederilor Statutului Corpului
Diplomatic şi Consular, a principiilor generale, normelor şi regulilor de conduită
profesională, a regimului incompatibilităţilor, interdicţiilor şi conflictelor de interese,
precum şi celelalte obligaţii stabilite de actele normative, ordinele şi dispoziţiilor ministrului
afacerilor externe şi de prezentul Regulament; efectuează orice alte activităţi de analiză,
studiu, evaluare sau investigare încredinţate de ministrul afacerilor externe.
d) Oficiul Diplomaţie Publică organizează evenimente de diplomaţie publică pentru Centrala
MAE şi acordă sprijin logistic pentru acţiunile de diplomaţie publică organizate de
misiunile diplomatice ale României din străinătate;
e) Oficiul Arhive Diplomatice asigură coordonarea şi controlul întregii activităţi privind
organizarea, prelucrarea, conservarea/restaurarea, utilizarea şi valorificarea fondurilor
documentare existente în arhivele M.A.E.;
f) Direcţia Protecţia Misiunilor şi Curieri Diplomatici are următoarele atribuţii: a)
Organizează, coordonează şi controlează măsurile privind protecţia informaţiilor clasificate
în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României şi acţionează pentru
respectarea de către personalul aflat în misiune a prevederilor legale în materie; organizează,
coordonează, controlează şi răspunde de activitatea de pază şi apărare a sediilor misiunilor
diplomatice ale României şi de protecţie a personalului acestora; analizează şi avizează din
punct de vedere al criteriilor de protecţie proiectarea, construirea, cumpărarea, închirierea
şi amenajarea clădirilor destinate misiunilor diplomatice ale României; asigură, organizează,
conduce, îndrumă şi controlează activitatea de curierat diplomatic;
g) Direcţia Generală Afaceri Consulare reprezintă compartimentul MAE în domeniul
consular al relaţiilor cu celelalte autorităţi ale statului român, cu societatea civilă şi
organizaţiile mass-media din România, cu reprezentanţii compartimentelor consulare din
structurile administrative ale altor state şi cu reprezentanţii organizaţiilor interguver
namentale implicaţi în organizarea şi aplicarea politicii şi activităţii consulare;
h) Direcţia Relaţii Consulare, care răspunde de ansamblul relaţiilor consulare ale României,
cu fiecare ţară în parte şi de activitatea pe care o desfăşoară în acest domeniu misiunile
diplomatice (secţiile consulare) şi oficiile consulare ale României şi ţine legătura cu
misiunile diplomatice din Bucureşti, precum şi cu compartimente din Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale etc., cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate
în probleme consulare;
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i) Direcţia Drept Internaţional şi Tratate este compartimentul cu competenţă generală în
privinţa avizării şi formulării punctului de vedere al MAE în domeniul acţiunilor diplomatice
care ţin de sfera dreptului internaţional public. Studiază şi elaborează, în consultare cu
direcţiile competente, proiecte de documente cuprinzând punctul de vedere şi poziţia MAE
în problemele de drept internaţional public privind relaţiile externe ale României;
j) Direcţia Generală Uniunea Europeană reprezintă compartimentul de integrare europeană
din cadrul MAE care gestionează ansamblul problematicii UE în cadrul ministerului şi
care contribuie la gestionarea relaţiei bilaterale România–UE, precum şi la dialogul politic
cu statele membre şi candidate pe problematica UE;
k) Direcţia Europa Occidentală şi Europa Centrală, care gestionează raporturile bilaterale
cu 36 de state europene - membre ale Uniunii Europene, candidate la aderarea la UE,
membre ale AELS şi îndeplineşte rolul de punct de contact şi coordonare între Centrala
M.A.E. şi cele 31 de misiuni diplomatice româneşti din spaţiul de referinţă etc.
II. Între funcţiile1 exercitate de Ministerul Afacerilor Externe se înscriu şi următoarele:
• să elaboreze strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul
politicii externe;
• să participe la crearea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor
strategice din domeniul său de activitate;
• să reprezinte statul şi Guvernul României pe plan extern şi intern;
• să supervizeze şi să controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor legale din domeniul
său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară
activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
• să asigure administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.
În realizarea politicii externe a României, M.A.E. are atribuţii precum:
• apărarea şi promovarea pe plan extern a intereselor naţionale ale României;
• asigurarea, prin acţiuni de politică externă, a consolidării statului de drept şi a structurilor demo
cratice din societatea românească, precum şi proiectarea unei imagini reale a României în lume;
• supravegherea evoluţiei vieţii internaţionale şi semnalarea tendinţelor care apar în contextul
internaţional;
• promovarea pe plan internaţional a valorilor democraţiei, a respectării drepturilor omului,
a colaborării paşnice şi solidarităţii umane;
• iniţierea sau participarea la negocierea tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale pentru
România;
• supravegherea aplicării prevederilor tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care
România este parte;
• păstrarea originalelor tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale şi a copiilor certificate
de pe înţelegerile internaţionale, a originalelor înţelegerilor internaţionale al căror depozitar
este România;
• supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement şi de exequatur;
• ţine legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România în conformitate
cu regulile şi cu practica internaţională;
• organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor
consulare ale României;
• organizează curierul diplomatic.2
1

2

Art.1 pct.3 din H.G. nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12
februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
Art.2 din H.G. nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie
2004, cu modificările şi completările ulterioare
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Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale
cărui statut, drepturi şi obligaţii sunt stabilite de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului Diplo
matic şi Consular al României1. Personalul diplomatic şi consular activează în administraţia centra
lă sau în serviciul exterior. Potrivit reglementărilor H.G. nr. 100/2004, Serviciul exterior al Ministe
rului Afacerilor Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale2.
Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
se fac potrivit legii. Structura de personal a acestora se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor
externe. Modul de funcţionare a misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare se stabileşte prin
regulament aprobat de ministrul afacerilor externe.
Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate se aprobă prin hotă
râre a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Institutului Cultu
ral Român. Structura de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale institutelor cul
turale româneşti se stabilesc, la propunerea Institutului Cultural Român, prin ordin al ministrului
afacerilor externe, ministrului culturii şi cultelor şi preşedintelui Institutului Cultural Român.
Funcţionarii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în serviciul exterior la Ministerului Afa
cerilor Externe acţionează sub îndrumarea şefului misiunii diplomatice, care este reprezentantul
unic al României în statul în care este acreditat.3

Ministrul Afacerilor Externe
Ministrul Afacerilor Externe este Şeful diplomaţiei statului respectiv.4 Această calitate îi
conferă atât drepturi, dar şi importante obligaţii în coordonarea întregii activităţi desfăşurate de
misiunile diplomatice şi consulare.5
Întreaga activitate a Ministerului Afacerilor Externe din România este condusă de ministrul
afacerilor externe, care totodată îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu
persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.6 De asemenea,
ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului,
precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.
Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de: Secretarul de stat pentru afaceri
europene; Secretarul de stat pentru afaceri globale şi relaţii interinstituţionale; Secretarul de stat
pentru afaceri politice; Şeful Departamentului pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, cu
rang de secretar de stat; Subsecretarul de stat pentru organizarea Summit-ului NATO 2008; Agentul
guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat.
Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului,
continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.
Ministrul afacerilor externe este de drept Preşedintele Institutului Diplomatic Român7. El
LEGE nr.269 din 17 iunie 2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, publicată
în M.Of. nr. 441/23 iun. 2003
2
Art.12 din H.G. nr. nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12
februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
3
Art.14 din H.G. nr. nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12
februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
4
Mazilu, Dumitru, op.cit., p.238
5
Năstase, Adrian; Aurescu, Bogdan; Gâlea, Ion – Drept diplomatic şi consular, Sinteze pentru examen –
Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p.1
6
Art.4 pct.1 din H.G. nr. nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12
februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
7 Institutul Diplomtic Român, este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică
aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. A fost înfiinţat în 2005 prin comasarea prin fuziune
1

175

reprezintă Institutul diplomatic Român în raporturile cu terţii şi face parte din Consiliul
diplomatic, care este format din miniştrii afacerilor externe ai României după anul 1989.1

Scurte concluzii
Ministerul Afacerilor Externe din România reprezintă instituţia administraţiei publice
centrale care asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul
de integrare europeană şi euroatlantică a României, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare şi cu Programul de guvernare.
Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Afacerilor Externe trebuie să dezvolte, însă,
relaţii de cooperare cu celelalte instituţii guvernamentale.
Activitatea Ministerului Afacerilor Externe din România trebuie să asigure promovarea, în
plan internaţional, a intereselor politice, economice şi militare ale României, să protejeze interesele
politice, sociale şi economice ale cetăţenilor români.

Bibliografie
1. Albu, Emanuel – Administraţia ministerială în România – Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
2. Burian, Alexandru – Drept diplomatic şi consular – Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Chişinău, 2003
3. Feltham, R.G. – Ghid de diplomaţie – Institutul European, 2005
4. Maliţa, Mircea – Diplomaţia – Editura Didactică şi pedagogică – Bucureşti, 1975, p.39
5. Mazilu, Dumitru – Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular – Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2006
6. Năstase, Adrian; Aurescu, Bogdan; Gâlea, Ion – Drept diplomatic şi consular, Sinteze pentru
examen – Editura All Beck, Bucureşti, 2002
7. Negruţ, Vasilica – Drept administrativ – Editura Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi,
2006
8. Preda, Mircea – Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român – Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1999
9. Hotărârea Guvernului nr. 100/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
126 din 12 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
10. LEGE nr.269 din 17 iunie 2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al
României, publicată în M.Of. nr. 441/23 iun. 2003
11. H.G. nr.880/2005, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomtic Român,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.748/17 august 2005

1

a Academiei Diplomatice şi a Institutului de Studii Internaţionale Nicolae Titulescu, care s-au desfiinţat.
Institutul Diplomatic Român are drept obiect de activitate: colaborarea la organizarea de catre Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic si consular al României;
formarea profesionala pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe; c) furnizarea de expertiza de
specialitate în domeniul relatiilor internationale - studii, analize, lucrari de specialitate - pentru Ministerul Afacerilor Externe sau, la cerere si cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte institutii
publice sau private din România ori din alte state cu care exista acorduri de parteneriat în acest sens sau
cu organizatii internationale; d) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colectiilor de documente diplomatice si a memorialisticii diplomatice; e) organizarea si
functionarea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe; f) alte activitati stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe. (art.2)
Art. 4 din H.G. nr.880/2005, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomtic Român, publicată
în Monitorul Oficial al României nr.748/17 august 2005

176

CORPUL DIPLOMATIC ŞI CONSULAR AL ROMÂNIEI
MAFTEI Jana, lector universitar, doctor
Universitatea „Danubius“ din Galaţi, România

RESUME
Conformément aux dispositions de l’art. 2, 1er alinéa, loi numéro 269/2003 au sujet du Statut du
Corps Diplomatique et Consulaire de la Roumanie, la qualité de membre du Corps Diplomatique et
Consulaire de la Roumanie appartient au ministre des affaires étrangères, aux secrétaires d’État et
aux secrétaires secondaires du Ministère d’Affaires Étrangères, au secrétaire et au secrétaire secondaire généraux du Ministère d’Affaires Étrangères, au personnel diplomatique et consulaire qui exécutent leur activités dans l’administration centrale du Ministère d’Affaires Étrangères, dans les ambassades et les missions permanentes tout près les organismes internationaux et les bureaux consulaires de la Roumanie, incluant ici les personnes venant du Département de Commerce Extérieur et
d’autres ministères et établissements, tout le long de leur mission à l’étranger avec des rangs diplomatiques ou consulaires.
De l’interprétation du deuxième alinéa du même article, il résulte que le ministre des affaires
étrangères, les secrétaires et les secrétaires secondaires d’État, le secrétaire général et le secrétaire général d’adjoint appartiennent au corps consulaire et diplomatique de la Roumanie, tous le long de
leurs fonctions particulières.
Les membres du corps diplomatique et consulaire de la Roumanie peuvent acquérir les rangs
suivants:
• ambassadeur, ministre plénipotentiaire, ministre de conseiller, conseiller diplomatique, 1er secrétaire, 2ème secrétaire, 3ème secrétaire, attaché diplomatique (rangs diplomatiques);
• consul général, consul, vice-consul, agent consulaire (rangs consulaires).
Le 5ème article dans le même règlement normatif mentionne que les membres du Corps Diplomatique et Consulaire de la Roumanie occupent, dans l’administration centrale du ministère des
affaires étrangères, des fonctions diplomatiques et consulaires équivalentes à leurs rangs diplomatiques et consulaires.
Dans le même ordre des idées, art. 17, 1er alinéa, lettre a., établit que la qualité du membre du
Corps Diplomatique et Consulaire de la Roumanie peut être acquise par la personne qui “a le droit
d’occuper une fonction publique, selon les règlements constitutionnels en vigueur.”
Les dispositions de l’art. 22 - 23 lient l’obtention de la qualité du membre du Corps Diplomatique
et Consulaire de la Roumanie au serment de la foi à l’état roumain. Le serment est obligatoire. Le
refus de faire le serment de la foi à l’état roumain détermine la perte de la qualité du membre du
Corps Diplomatique et Consulaire de la Roumanie.
Nous devons également tenir compte des dispositions d’un autre règlement normatif - la loi numéro 188/1999 - qui, en article 2, 1er alinéa, stipule que le fonctionnaire est la personne désignée
pour une position publique et, en article 5, arrange le droit des fonctionnaires dans des services diplomatiques et consulaires d’avoir plusieurs statuts spéciaux. Selon toutes ces dispositions, il résulte
que les membres du Corps Diplomatique et Consulaire de la Roumanie possèdent la qualité des
fonctionnaires, qui signifie que leurs activités sont conformes à la loi le numéro 188/1999.

177

1. Consideraţii generale
În conformitate cu dispoziţiile art.2 alin.1 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului
diplomatic şi consular al României,1 au calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al
României ministrul afacerilor externe, secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul
Afacerilor Externe, secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor
Externe, personalul diplomatic şi consular care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală
a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizaţiile
internaţionale şi oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul
de Comerţ Exterior şi de la alte ministere şi instituţii, pe perioada trimiterii lor în misiune în
străinătate cu grade diplomatice sau consulare.
Din interpretarea alin.2 al aceluiaşi articol rezultă că ministrul afacerilor externe, secretarii de
stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct fac parte de drept din
Corpul diplomatic şi consular al României, pe durata exercitării funcţiilor corespunzătoare.
Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot dobândi următoarele grade:
• ambasador, ministru plenipotenţiar, ministru-consilier, consilier diplomatic, secretar I,
secretar II, secretar III, ataşat diplomatic (grade diplomatice);
• consul general, consul, viceconsul, agent consular (grade consulare).
Articolul 5 din acelaşi act normativ precizează că Membrii Corpului diplomatic şi consular al
României ocupă, în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare, funcţii diplomatice şi consulare echivalente gradelor diplomatice
sau consulare pe care le deţin.
Totodată, art.17 alin.(1) lit.a) stabileşte în ce priveşte calitatea de membru al Corpului
diplomatic şi consular al României că aceasta poate fi dobândită de persoana care „are dreptul să
ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare” (s.n.).
Dispoziţiile art. 22-23 condiţionează dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic
şi consular al României de depunerea jurământului de credinţă faţă de statul român. Depunerea
jurământului este obligatorie. Refuzul de a depune jurământul de credinţă faţă de statul român
determină pierderea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României.
Trebuie să avem în vedere şi dispoziţiile altui act normativ, Legea nr. 188/1999, care în art. 2
alin.(1) statuează că este funcţionar public persoana numită într-o funcţie publică, iar în art.5
stabileşte dreptul de a avea statute speciale funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în
serviciile diplomatice şi consulare. Potrivit tuturor acestor dispoziţii, rezultă că membrii Corpului
diplomatic şi consular al României au calitatea de funcţionari publici, ceea ce implică faptul că
acestora urmează să li se aplice în mod corespunzător prevederile Legii nr.188/1999.2
2. Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României
Importanţa pe care activitatea diplomatică şi consulară o are pentru dezvoltarea relaţiilor inter
naţionale este de netăgăduit. Ea influenţează în egală măsură atât destinul unui stat, cât şi evoluţia
întregii comunităţi internaţionale. Acestea constituie argumente solide pentru ca legiuitorul să acor
de o atenţie deosebită reglementării statutului agenţilor diplomatici şi consulari care conţine exigenţe
sporite privind dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României,
rezultate tocmai din atribuţiile şi răspunderile ce revin personalului diplomatic şi consular.
În expunerea de motive a Legii nr.269/2003 se precizează că prin rigoarea condiţiilor de
admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, pregătirea profesională şi de limbi
1

2

LEGE nr.269 din 17 iunie 2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, publicată
în Monitorul Oficial al României nr.441/23 iunie 2003
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 29.05.2007
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străine, specificul atribuţiilor şi răspunderile ce le revin, ca şi prin condiţiile dificile în care sunt
obligaţi să-şi desfăşoare activitatea în ţări de pe toate continentele (cu climă greu de suportat,
criminalitate crescută, războaie, boli epidemice etc.), membrii Corpului diplomatic şi consular
al României reprezintă, fără îndoială, un mini-grup social care trebuie tratat cu atenţie şi salarizat
în mod corespunzător.
Art.17 enumeră condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca o persoană să
dobândească calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României:
a) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare;
b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare;
c) nu face parte din partide politice;
d) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau
din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării;
e) cunoaşte cel puţin o limbă străină;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate, emis
de centrul medical care deserveşte Ministerul Afacerilor Externe;
g) a absolvit Academia Diplomatică1 sau a promovat concursul de admitere în Corpul
diplomatic şi consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni.
Exigenţele sporite impuse prin acest Statut unui segment profesional de elită impun nu numai
o înaltă competenţă profesională, ci şi o conduită morală şi un ataşament corespunzător faţă de
valorile democratice2.
Subliniind necesitatea unui înalt grad de pregătire profesională a celor care îndeplinesc
atribuţii diplomatice, Dumitru Mazilu amintea într-o lucrare că „Se înţelege, de pildă, că un
Consul general - a cărui pregătire nu are nimic comun cu problematica complexă a „contenciosului
consular“ existent în relaţiile cu ţara în care a fost numit - va fi pus în situaţia să semneze acte
consulare care angajează ţara, ale căror consecinţe nu este în măsura să le înţeleagă. Nemaivorbind
de numirea în fruntea unor echipe de negociatori a unor oameni al căror unic merit îl reprezintă
faptul că se află în cercurile şi graţiile familiilor unor lideri politici ai momentului”.3
Interpretarea condiţiilor impuse de art.17 conduce la următoarele concluzii:
- în ce priveşte dreptul de a ocupa o funcţie publică, potrivit dispoziţiilor Constituţiei
României, acesta este condiţionat de cetăţenia română şi de domiciliul în ţară4;
- condiţia neapartenenţei la partidele politice, condiţie pe care o considerăm esenţială pentru
desfăşurarea activităţii acestei categorii de funcţionari, nu vizează persoanele care urmează a fi numite
în funcţiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe5;
- absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată este condiţia ce se justifică
prin diversitatea şi complexitatea funcţiilor diplomatice şi consulare pe care le îndeplineşte un
funcţionar consular, dar şi prin multilateralitatea cunoştinţelor pe care trebuie să le posede în
1

2

3
4

5

În anul 2005, prin H.G. nr.880 a fost înfiinţat Institutul Diplomtic Român, ca instituţie publică cu prsonalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, prin comasarea prin fuziune a
Academiei Diplomatice şi a Institutului de Studii Internaţionale Nicolae Titulescu, care s-au desfiinţat.
Leş, Ioan – Consideraţii asupra Statutului Corpului Diplomatic şi consular al României – în Revista Curierul Judiciar, nr.2/2004,p. 6
Mazilu, Dumitru – Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 2003, p.56
Art. 16.alin.3 din Constituţia României revizuită: „Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot
fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară”.
Art.17 alin.(2) din Legea nr. 269/2003
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diferite domenii, pe lângă cunoaşterea până la detaliu a caracteristicilor statelor şi popoarelor în
cadrul cărora exercită aceste funcţii; Institutul Diplomatic Român are ca obiect de activitate
colaborarea la organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea
în Corpul Diplomatic şi Consular al României, formarea profesională pentru personalul
Ministerului Afacerilor Externe;1 în acest sens Institutul Diplomatic Român organizează
urmatoarele cicluri de pregătire profesională: cursuri de lungă durată, destinate persoanelor
admise la concursul de intrare în Ministerul Afacerilor Externe, cursuri de scurtă durată, destinate
categoriilor de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit solicitărilor venite
din partea acestui minister, cursuri de specialitate, destinate membrilor Corpului diplomatic si
consular al României care urmează a fi trimişi în misiune permanentă în străinătate şi persoanelor
care urmează a fi trimise de statul român în calitate de funcţionari la organizaţii interguvernamentale
şi internationale şi cursuri la distanţă, destinate membrilor Corpului diplomatic şi consular al
României, aflaţi în misiune permanentă în străinătate, precum şi persoanelor trimise de statul
român în calitate de funcţionari la organizaţii interguvernamentale şi internaţionale; de asemenea,
toate categoriile de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de cel puţin
un ciclu de pregătire profesională de tipul celor menţionate, o dată la 3 ani;2
- condiţia impusă la lit.h presupune existenţa unei condamnări dispuse printr-o hotărâre
judecătorească definitivă; dacă o astfel de condamnare intervine pe parcursul exercitării funcţiei
diplomatice sau consulare, aceasta atrage încetarea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi
consular al României;
- fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere şi
instituţii centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu funcţii echivalente gradelor
diplomatice şi consulare, precum şi persoanele care urmează a fi numite în funcţiile de ministru,
secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe3.
- concursurile de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României se organizează
pentru funcţiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe (art.18);
- pentru numirea în funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, ministrul afacerilor
externe propune, de regulă, diplomaţi de carieră care, la încheierea misiunii, nu depăşesc vârsta
legală de pensionare. În mod excepţional pot fi propuse pentru numire în această funcţie
personalităţi ale vieţii publice care îndeplinesc condiţiile pentru admiterea în rândul membrilor
Corpului diplomatic şi consular al României (art.19).
3. Încetarea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României
Potrivit art. 51 alin.(1) din Legea nr.269/2003, calitatea de membru al Corpului diplomatic şi
consular al României încetează în următoarele cazuri:
a) cu acordul părţilor;
b) demisie;
c) pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii;
d) incompatibilitate, în sensul dispoziţiilor art. 49;
e) încetarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) ori nerespectarea
obligaţiilor prevăzute la art. 32 sau a interdicţiilor prevăzute la art. 50;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat cu Ministerul Afacerilor
Externe;
g) reducerea numărului de funcţii diplomatice ca urmare a reorganizării;
1
2
3

Art.2 din H.G.880/2005
Art.6 şi 7 din H.G.880/2005
Art. 17 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 269/2003
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h) în cazul arestării preventive pe o perioadă mai mare de 60 de zile sau al condamnării
definitive pentru o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa.
Se observă că aceste cazuri sunt limitativ prevăzute de lege, iar unele dintre ele sunt prevăzute
şi de Legea nr. 188/1999.
Considerăm că în ce priveşte condiţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) acestea trebuie înţelese
potrivit dispoziţiilor din Codul muncii.
În ce priveşte condiţia prevăzută la lit. d), art. 49 precizează: „calitatea de membru al Corpului
diplomatic şi consular al României este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar acreditat”.
Dacă incompatibilitatea este una singură, interdicţiile, limitativ prevăzute de art. 50, sunt în
număr de şase, membrilor Corpului Diplomatic şi consular al României fiindu-le interzis: să facă
parte din partide politice; să desfăşoare propagandă prin orice alte mijloace sau alte activităţi în
favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice; să solicite sau să accepte,
direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, avantaje materiale sau de
altă natură care ar putea aduce atingere loialităţii, responsabilităţii şi prestigiului lor; să efectueze, în
perioada îndeplinirii misiunii în străinătate, direct, prin membrii de familie sau prin persoane
interpuse, activităţi comerciale; să deţină funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în
alte unităţi cu scop lucrativ; să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii,
procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; aceste interdicţii au caracter imperativ şi
contribuie la garantarea calităţii serviciilor diplomatice şi consulare, la menţinerea unei conduite
profesională şi morale ireproşabile în scopul înfăptuirii politicii externe a României loialitate,
demnitate şi răspundere precum şi la îndeplinirea celorlalte obligaţii specifice prevăzute de art. 32.
Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României încetează şi în cazurile
în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.17 lit. a) şi b), respectiv, persoana
respectivă nu mai este cetăţean român, nu mai are domiciliul în România ori nu se mai bucură de
toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţie şi legile în vigoare.
În ce priveşte cazul de încetare a calităţii membru al Corpului diplomatic şi consular prevăzut
la lit. f), Legea nr.269/2003 nu face alte precizări; dacă avem, însă, în vedere dispoziţiile art. 3.
alin(1), potrivit cărora Statutul Corpului diplomatic şi consular al României se completează cu
prevederile cuprinse în legislaţia muncii şi în Statutul funcţionarilor publici, dacă prin prezentul
statut nu se stabileşte altfel şi faptul că Legea nr. 188/1999 stabileşte că săvârşirea unor abateri
disciplinare atrage ca sancţiune destituirea din funcţie a persoanei vinovate, putem concluziona
că în această situaţie sunt incidente dispoziţiile Codului muncii în materie disciplinară.
Considerăm că reducerea numărului de funcţii diplomatice ca urmare a reorganizării este
cauză de încetare a calităţii de membru a Corpului diplomatic şi consular a României dacă această
reorganizare are loc în structura Ministerului Afacerilor Externe, dacă urmează să ducă la
reducerea efectivă a funcţiilor diplomatice şi dacă este reală. Dacă, ulterior reducerii numărului
de funcţii diplomatice şi consulare, Guvernul hotărăşte o majorare a acestora, persoanele afectate
de măsura reducerii numărului de funcţii au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului
diplomatic sau consular deţinut anterior (art.51 alin.2).
Cazul de încetare a calităţii membru al Corpului diplomatic şi consular prevăzut la lit.h),
Legea nr.269/2003 are în vedere două ipoteze:
- arestarea preventivă pe o perioadă mai mare de 60 de zile;
- condamnarea definitivă pentru o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu calitatea sa.
Interpretarea acestor dispoziţii conduce la următoarele concluzii:
- prima ipoteză are în vedere ca persoana respectivă să fi fost arestată preventiv, iar această
arestare să fi fost dispusă pentru o perioadă ce depăşeşte 60 de zile, neavând relevanţă natura
infracţiunii săvârşite, gradul de vinovăţie sau forma de participaţie;
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- formularea celei de-a doua ipoteze, este mai exactă în ce priveşte existenţa unei condamnări
definitive (aşadar o condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă), dar
nu precizează despre ce infracţiuni ar conduce la incompatibilitatea cu calitatea de membru al
Corpului diplomatic şi consular atunci când se referă la „o infracţiune de natură să îl facă
incompatibil cu calitatea sa”.
Dacă s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic şi
consular al României pentru o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu statutul său,
ministrul afacerilor externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă (art.60).
4. Personalul misiunilor diplomatice
4.1. Categoriile de personal şi corpul diplomatic
Potrivit art.1 lit.d din Convenţia de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice1, prin
expresia „membrii misiunii diplomatice” trebuie să înţelegem membrii personalului misiunii
care au calitatea de diplomaţi. Acelaşi instrument juridic clasifică membrii misiunii diplomatice
în trei categorii, respectiv, şeful misiunii diplomatice, membrii personalului misiunii, om mde
serviciu particular. Membrii personalului misiunii diplomatice sunt, de asemenea, clasificaţi în
trei categorii: membrii personalului diplomatic, membrii personalului administrativ şi tehnic,
membrii personalului de serviciu. Un statut special este acordat de statul acreditar categoriei
membrilor de familie a membrilor misiunii.
Noţiunea de corp diplomatic este definită în literatura de specialitate ca o totalitate a şefilor
misiunilor diplomatice acreditaţi pe lângă guvernul statului de reşedinţă.2
4.2. Procedura de acreditare a şefului de misiune diplomatică
Şeful misiunii diplomatice este numit şi trimis de către statul acreditant. Faptul că el îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul statului acreditar impune îndeplinirea unei condiţii preliminare a numirii cererea în vederea obţinerii consimţământului acestuia din urmă. În dreptul internaţional existenţa
celor două declaraţii de voinţă: numirea agentului diplomatic de către statul acreditant şi acceptarea
acestei numiri de către statul acreditar poartă denumirea de raport de misiune diplomatică.
În conformitate cu art.4 din Convenţie, „Statul acreditant trebuie să se asigure că persoana pe care
intenţionează să o acrediteze ca şef al misiunii în statul acreditar a primit agrementul acestui stat.
Cererea de agrement este transmisă statului acreditar prin intermediul: ultimului şef de
misiune de în momentul când părăseşte postul sau însărcinatului cu afaceri ad-interim care-l
înlocuieşte ori şefului misiunii diplomatice al statului acreditar care sa găseşte în ţara sa.
Răspunsul la această cerere este comunicat statului acreditant de către ministerul de externe
al statului acreditar prin intermediul şefului de misiune acreditat în statul respectiv sau de către
ministerul afacerilor externe al statului acreditar. Şeful misiunii diplomatice numit primeşte de la
şeful statului acreditant o scrisoare oficială, numită scrisoare de acreditare, pe care o transmite
şefului statului acreditar3. Odată cu încheierea ceremoniei prezentării scrisorilor de acreditare,
şeful de misiune diplomatică dobândeşte în mod definitiv calitatea oficială de şef de misiune,
fiind învestit cu exerciţiul deplin al funcţiilor sale.4
Potrivit art. 19 din Statut, pentru numirea în funcţia de ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar, ministrul afacerilor externe propune, de regulă, diplomaţi de carieră care, la
încheierea misiunii, nu depăşesc vârsta legală de pensionare. În mod excepţional pot fi propuse
1
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Ratificată de România prin Decretul nr. 566/1968, publicat în B.Of. al R.S.R., Partea I
Burian, Alexandru - Drept diplomatic şi consular - Ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), Cuant,Chişinău,
2003, p.5
Burian, Alexandru, op.cit. p.65-66
Anghel, Ion M. – Drept diplomatic şi consular – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996, p.97
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pentru numire în această funcţie personalităţi ale vieţii publice care îndeplinesc condiţiile pentru
admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.
Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar este reprezentantul unic al României în ţara în care
a fost acreditat şi îl reprezintă pe Preşedintele României pe lângă şeful statului acreditar (art.20).
Art. 91 din Constituţia României, referitor la atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii
externe, precizează în alin. 2) şi 3) că Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi
recheamă reprezentanţii diplomatici ai României, iar reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt
acreditaţi pe lângă Preşedintele României.
Procedura rechemării şefului de misiune diplomatică este asemănătoare aceleia de
acreditare.
5. Personalul oficiilor consulare
5.1. Categoriile de personal şi efectivul postului consular
În funcţie de natura sarcinilor lor, de gradul de participare la realizarea scopurilor activităţii
consulare, membrii oficiului consular se împart în mai multe categorii: personalul consular,
personalul tehnico-administrativ şi personalul de serviciu1.
Practica statelor, codificată prin Convenţia de la Viena din 19632, distinge în cadrul membrilor
postului consular între: funcţionarii consulari - persoanele care îndeplinesc funcţiile consulare;
angajaţii consulari - persoanele care îndeplinesc în cadrul consulatului funcţii cu caracter tehnicoadministrativ; membrii personalului de serviciu - persoanele care îndeplinesc sarcini cu caracter
gospodăresc (art.1, pct. g).
În ce priveşte expresia membrii personalului consular, Convenţia stabileşte că aceasta se referă
la funcţionarii consulari, cu excepţia şefului postului consular, angajaţii consulari şi membrii
personalului de serviciu (art.1 pct. h).
Şeful de oficiu consular, persoana însărcinată să acţioneze în această calitate, desfăşoară o
activitate oficială şi o activitate de reprezentare3. El are un anumit rang şi face parte dintr-o clasă
consulară. Numirea şefului de oficiu consular se face potrivit unei proceduri speciale, eliberândui-se o patentă consulară.
În privinţa funcţionarilor consulari este de menţionat că, la fel ca şeful de oficiu consular, ei
sunt chemaţi să îndeplinească funcţii consulare (art.1 pct. d din Convenţia din 1963), în sensul
restrâns al cuvântului, adică să efectueze acte consulare; ei nu au responsabilitatea conducerii
oficiului consular.
Clasele şefilor de post consular sunt stabilite de dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1963:
consuli generali, consuli, viceconsuli, agenţi consulari (art. 9 pct. 1) şi determină categoriile de
oficii consulare pe care le conduc:
• consulul general, cel mai înalt funcţionar al serviciului consular, exercită o supraveghere
generală asupra tuturor funcţionarilor consulari şi conduce un consulat general sau mai multe
circumscripţii consulare;
• consulul conduce numai o circumscripţie consulară şi este subordonat consulului general;
• viceconsulul conduce un viceconsulat şi este un funcţionar consular subordonat consulului
general sau consulului;
• agentul consular conduce o agenţie consulară şi are atribuţii mai restrânse fiind, de regulă,
subordonat consulului4.
Bonciog, Aurel – Drept consular – Ed. Fundaţiei „României de Mâine”, Bucureşti, 1996, p.107
2 Decretul nr. 481/1971 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire
la relaţiile consulare, Viena, 24 aprilie 1963, publicat în B.Of. nr. 10/28.01.1972
3
Burian, Alexandru – Drept diplomatic şi consular –Ed. ARC, Chişinău, 2001, p.115-117
4
Mazilu, Dumitru, op.cit., p.294-295
1
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Doctrina menţionează şi cancelarul - un secretar al consulului, care îl asistă în lucrările curente1.
Totalitatea şefilor instituţiilor consulare dintr-o circumscripţia consulară se numeşte corpul
consular. Referitor la şefii de post consular se pune şi problema precăderii, pe care Convenţia de
la Viena din 1963 o rezolvă în art. 16. Corpul consular este condus de un decan, care este superior
după clasă şi primul după data primirii exequaturului; el îndeplineşte funcţia de reprezentare a
corpului consular în probleme de ordin protocolar2.
Totalitatea membrilor oficiului consular, adică toate persoanele care desfăşoară activitatea la
consular - de conducere consulară, tehnico-administrativă şi de serviciu reprezintă efectivul
oficiului consular3. Convenţia de la Viena din 1963 statuează cu privire la acesta că, în lipsa unui
acord explicit al statului asupra efectivului personalului postului consular, statul de reşedinţă
poare cere ca acest efectiv să fie menţinut în limitele considerate de el ca fiind rezonabile şi
normale, având în vedere circumstanţele şi condiţiile din circumscripţia consulară şi nevoile
postului consular în cauză – art.20.
Aşadar, dreptul statului trimiţător de încadra oficiul consular cu un număr de persoane pe
care îl consideră necesar pentru a duce la îndeplinire atribuţiile care îi revin, fie ele consulare,
tehnico-administrative sau de întreţinere a localului ori alte servicii auxiliare, în funcţie de
volumul de muncă, nu trebuie exercitat în mod abuziv, ci potrivit unei desfăşurări normale a
activităţii consulare4, corelativ existând dreptul statului de reşedinţă de a cere reducerea efectivului
oficiului consular.

Bibliografie
1. Anghel, Ion M. – Drept diplomatic şi consular – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996
2. Bărbulescu, Petre; Cloşcă, Ionel et.ai. – Dicţionar diplomatic – Ed. Politică, Bucureşti, 1979
3. Bonciog, Aurel – Drept consular – Ed. Fundaţiei „României de Mâine”, Bucureşti, 1996
4. Burian, Alexandru - Drept diplomatic şi consular - Ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), Cuant,
Chişinău, 2003
5. Burian, Alexandru – Drept diplomatic şi consular –Ed. ARC, Chişinău, 2001
6. Geamănu, Grigore – Drept internaţional public – Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
7. Leş, Ioan – Consideraţii asupra Statutului Corpului Diplomatic şi consular al României – în
Revista Curierul Judiciar, nr.2/2004
8. Mazilu, Dumitru – Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 2003
9. Constituţia României revizuită
10. Convenţia de la Viena din 1961, privnd relaţiile diplomatice, ratificată de România prin
Decretul nr. 566/1968, publicat în B.Of. al R.S.R., Partea I
11. Decretul nr. 481/1971 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la
Viena cu privire la relaţiile consulare, Viena, 24 aprilie 1963, publicat în B.Of. nr. 10/28.01.1972
12. LEGE nr.269 din 17 iunie 2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al
României, publicată în Monitorul Oficial al României nr.441/23 iunie 2003
13. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 29.05.2007
14. H.G. nr.880/2005, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomtic Român,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.748/17 august 2005
1
2
3
4

Geamănu, Grigore – Drept internaţional public – Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p.54
Bărbulescu, Petre; Cloşcă, Ionel et.ai. – Dicţionar diplomatic – Ed. Politică, Bucureşti, 1979, p.326
Anghel, Ion M. – Drept diplomatic şi consular – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 1996, p.353
Idem, p.354

184

PARTEA II
MANAGEMENTULUI PUBLIC ŞI SERVICIILE PUBLICE
ÎN CONDIŢIILE AUTONOMIEI LOCALE

METODE ŞI TEHNICI MODERNE UTILIZATE
ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC
MODIGA Georgeta, lector universitar, doctor.
Universitatea “DANUBIUS”, Galaţi, România

ABSTRACT
The management is very sensible at changes that take place in society. They reflect the dynamism
recorded in the contemporary society and, in the same time, they adapt more and more to some characteristics determined by the system, tradition, national culture etc. Thus, although the management
as principles, concept, objective etc. is unique, as attaining mode in practice is different, from country
to country or even from organization to organization within the same country (subsystem).
Fundamental objective of public management is the growth of satisfying grade of public interest,
being determined by the general and specific needs. In order to achieve the fundamental objective,
public management, by exerting its functions by the public managers, ensures a realistic preview of
the entire system of objectives. By this, public management representatives creates a adequate structure of whole administrative system and to every public institution separately, in that the cohesion to
be given by the excellent coordination at system and component level and by the adequate motivation of human resources by the development grade of previewed objectives for public sector and to
every existent institutional entity and different local community.
Activity deployment in public institutions expects using of an assembly of methods and techniques, that permit achieving of determined objectives at all administration levels. In exerting process
of public management functions, civil servants with leading function and representatives elected or
named are confronted with a large variety of social general needs and/or specific that to be satisfied it
is necessary the use of some methods and techniques of general and specific public management.
Managementul este foarte sensibil la schimbările care au loc în societate. Ele reflectă
dinamismul înregistrat de societatea contemporană şi, în acelaşi timp, se adaptează tot mai mult
unor particularităţi determinate de sistem, tradiţie, cultură naţională etc. Astfel, deşi managementul
ca principii, concept, obiectiv etc. este unic, ca mod de realizare în practică se diferenţiază, de la
ţară la ţară sau chiar de la organizaţie la organizaţie în cadrul aceleiaşi ţări (subsistem).
Obiectivul fundamental al managementului public este creşterea gradului de satisfacere a
interesului public, fiind determinat de nevoile generale şi specifice. În vederea realizării
obiectivului fundamental, managementul public, prin exercitarea funcţiilor sale de către managerii
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publici, asigură o previzionare realistă a întregului sistem de obiective. În funcţie de acesta,
reprezentanţii managementului public creează o structură adecvată a sistemului administrativ în
ansamblu şi a fiecărei instituţii publice în parte, în care coeziunea să fie dată de coordonarea
excelentă la nivel de sistem şi componente şi de motivarea adecvată a resurselor umane în funcţie
de gradul de realizare a obiectivelor previzionate pentru sectorul public şi pentru fiecare entitate
instituţională existentă şi comunitate locală distinctă.
În literatura de specialitate se întâlneşte şi denumirea „servicii publice sociale”. Această
denumire a fost iniţial utilizată pentru a distinge serviciile publice care aveau ca obiect social unic
domeniul educaţiei: creşe, grădiniţe, tabere şcolare etc. Deşi este evident că obiectul unor
asemenea servicii are caracter social, totuşi trebuie luate în considerare şi celelalte două criterii şi
anume, modul de finanţare şi modul de funcţionare.
Din punctul de vedere al administraţiei publice locale trebuie precizat că există servicii cu
caracter exclusiv administrativ pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane
(protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea civilă, autorizarea construcţiilor sau licenţierea
transportului), precum şi servicii care pot fi delegate altor persoane (salubritatea, iluminatul
stradal, deratizarea, ecarisajul etc.).
În sfârşit, se mai pot clasifica aceste servicii publice şi după importanţa socială în servicii
publice vitale (alimentare cu apă, canalizare, distribuţie de energie electrică, termoficare) sau
servicii publice facultative (amenajarea de parcuri de distracţii, centre de informare etc.).
Desfăşurarea activităţii in instituţiile publice presupune utilizarea unui ansamblu de metode
şi tehnici, care să permită realizarea obiectivelor stabilite la toate nivelurile administraţiei. În
procesul de exercitare a funcţiilor managementului public, funcţionarii publici cu funcţii de
conducere şi reprezentanţii aleşi sau numiţi se confruntă cu o largă varietate de nevoi sociale
generale şi/sau specifice pentru satisfacerea cărora este necesara folosirea unor metode şi tehnici
de management public generale şi specifice.
Noţiunea de metodă
Metoda administrativă reprezintă o modalitate sau un ansamblu de modalităţi care facilitează
realizarea unor obiective ale instituţiilor din administraţia publică. De asemenea, metoda
administrativă reprezintă un instrument utilizat de funcţionarii publici, pentru a realiza sistemul
de obiective al instituţiei in care îşi desfăşoară activitatea. În managementul public se aplică o
serie de metode şi tehnici specifice alături de cele care se regăsesc şi în alte domenii ale ştiinţei.
Metoda administrativă presupune un mod organizat de gândire şi acţiune în vederea obţinerii
unor rezultate maxime cu eforturi minime.
Tipologia metodelor utilizate în managementul public
În funcţie de obiectivele urmărite, metodele aplicate in administraţia de stat sunt grupate in 3
categorii în accepţiunea lui Dumitru Brezoianu (vezi figura nr.22. Principalele metode utilizate în
managementul public):
Consultarea mai multor materiale de specialitate ne îndreptăţeşte să facem încă de la început
o precizare referitoare la aceste metode. Deşi în cele mai multe lucrări de specialitate din domeniu
aceste metode sunt prezentate ca instrumente la îndemâna celor care îşi desfăşoară activitatea în
sistemul administraţiei publice, totuşi, după părerea noastră, ele reprezintă în mare parte câteva
modalităţi practice, adesea activităţi chiar determinate de anumite situaţii apărute în realizarea
obiectivelor administrative.
Metodele de executare
În accepţiunea noastră metodele din această categorie sunt de fapt diverse forme de exercitare
a funcţiei de motivare a managementului public, se face distincţie între metodele aplicate în
sistemul administraţiei publice din diferite tipuri de state.
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În categoria metodelor de executare sunt cuprinse:
- Metoda constrângerii;
- Metoda convingerii;
- Metoda cointeresării.
Metoda constrângerii
Se aplică în mod expres în statele totalitare, care au fost transformate în instrumente de
dominare de către o minoritate socială privilegiată asupra majorităţii societăţii, lipsită de drepturi
şi asuprită. În statele nedemocratice, metoda constrângerii este principala metodă de asigurare a
executării deciziilor administrative, a actelor organelor statului, în general.
Metoda convingerii
În tarile democratice în care organele de stat apără şi promovează interesele cetăţenilor şi
acţionează cu consecvenţă pentru creşterea bunăstării materiale şi spirituale a membrilor
societăţii este folosită metoda convingerii. În statele în care se foloseşte cu precădere metoda
convingerii, deciziile administrative, actele organelor statului sunt respectate şi executate de
bunăvoie de către funcţionarii publici si de membrii societăţii, conştienţi fiind că prin aceasta
acţionează în propriul lor interes.
Consecinţa firească a unei astfel de situaţii o constituie faptul că, în statele democratice,
principala şi cea mai frecvent folosită metodă de executare a actelor organelor de stat este metoda
convingerii.
Metoda cointeresării
Statul poate să utilizeze şi alte metode pentru a determina funcţionarii publici şi cetăţenii să-şi
îndeplinească obligaţiile ce le revin, iar personalul implicat în sistemul administraţiei să fie
eficace. Astfel, se pot acorda recompense materiale pentru realizări deosebite în propria activitate.
Stimulentele folosite amplifică gradul de cointeresare a funcţionarilor publici, in special. Metoda
cointeresării presupune elaborarea unor sisteme de indicatori pentru sensibilizarea angajaţilor
instituţiilor publice faţă de realizarea intereselor publice generale.
Metodele de organizare si funcţionare
Din această categorie fac parte cinci metode cunoscute în literatura de specialitate ca
instrumente folosite in procesul de organizare a activităţii desfăşurate în cadrul instituţiilor
administraţiei publice. Prin metodele de organizare si funcţionare folosite în administraţia de stat
prezentăm in continuare:
- Metoda organizării raţionale a activităţilor administrative;
- Metoda şedinţei;
- Metoda conducerii eficiente;
- Metoda valorificării experienţei în muncă;
- Metoda structurării corespunzătoare a programului funcţionarilor publici.
Considerăm oportună o precizare referitoare la metodele din aceasta categorie. Cu excepţia
metodei şedinţei, care, după părerea noastră, constituie principala metodă folosită în sistemul
administraţiei publice de către funcţionarii publici situaţi pe diferite niveluri ierarhice, toate
celelalte descriu de fapt câteva proceduri şi activităţi prin care obiectivele administraţiei publice
pot fi realizate.
Metoda organizării raţionale a activităţilor administrative
Aceasta metodă descrie, de fapt, modul in care activităţile administrative trebuie să se
desfăşoare pentru a servi realizării obiectivelor managementului public. Metoda presupune
conceperea unui plan de activitate, care să fie orientat, pe de o parte, către realizarea obiectivelor
sociale şi pe de altă parte, să detalieze, la nivelul instituţiilor administrative, o serie de activităţi
menite să susţină îndeplinirea misiunii sociale a managementului public. Metoda organizării
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raţionale a activităţii administrative presupune conceperea unor planuri de activitate pe ansamblul
sistemului administrativ şi a unor planuri de detaliu pentru fiecare instituţie publică.
Metoda şedinţei
Întrucât cea mai mare parte a deciziilor administrative sunt adoptate în cadrul grupului,
respectiv prin consultarea managerilor publici in comisii şi/sau plenuri, o deosebită importanţă
prezintă metoda şedinţei.
În esenţă, utilizarea şedinţei în instituţiile publice constă în reunirea mai multor persoane din
sistemul administrativ, pentru un interval de timp, în vederea soluţionării, în comun, a unor
probleme cu caracter decizional, informaţional, de analiză şi cercetare.
Şedinţa constituie modalitatea principală de transmitere a informaţiilor şi de culegere a
feedback- ului de la un număr mare de componenţi ai sistemului administraţiei publice. Pot fi
identificate câteva precizări referitoare la numărul de şedinţe şi tipul acestora în administraţia
publica.
După cum ştim, parlamentul şi guvernul îşi desfăşoară, în cea mai mare parte, activitatea în
cadrul unor şedinţe, care sunt de informare, de analiză sau decizionale. În consecinţă, ori de câte
ori este necesar, Primul Ministru, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi/sau Preşedintele Senatului
reunesc miniştrii, respectiv parlamentarii, pentru o şedinţă în plen. De asemenea, sunt frecvente
situaţiile în care activitatea Parlamentului se desfăşoară pe Comisii şi în cadrul acestora se
organizează şedinţe cu un număr restrâns de parlamentari care fac parte din comisiile de resort.
Desigur, metoda şedinţei se foloseşte şi la nivelul administraţiei locale de către funcţionarii
publici şi reprezentanţi aleşi şi numiţi în instituţiile publice din administraţia locală.
Aceste şedinţe au loc ori de câte ori funcţionarii publici şi reprezentanţii aleşi sau numiţi cu
funcţii de conducere consideră necesar. În instituţiile publice, utilizarea metodei şedinţei, are o
serie de particularităţi, determinate de specificul domeniului.
Astfel, durata unei şedinţe poate varia de la 15 minute la 2-4 ore, în funcţie de tipul şedinţei
şi/sau de nivelul administrativ pe care se utilizează. Numărul participanţilor la şedinţă variază, de
asemenea, în funcţie de nivelul pe care se utilizează metoda şi de tipul deciziilor administrative
care urmează a fi adoptate. În utilizarea acestei metode se constată o serie de abateri de la regulile
generale şi universale cu influenţe atât asupra calităţii deciziilor administrative, a funcţionalităţii
sistemului administrativ şi a eficacităţii managementului public.
Metoda conducerii eficiente
Metoda constă intr-un ansamblu de modalităţi orientate spre desfăşurarea unor activităţi
eficiente de către managerii publici implicaţi în procesele de management şi de execuţie din
instituţiile publice. Pentru aceasta, ei trebuie să posede cunoştinţe in domeniul în care îşi
desfăşoară efectiv activitatea, în domeniul administrativ juridic, calităţi morale, dar şi calităţi şi
cunoştinţe în domeniul economic, al managementului, sociologiei şi psihologiei.
Pentru o conducere eficientă este necesară o foarte buna cunoaştere a realităţii sociale, a
intereselor sociale care stau la baza stabilirii obiectivelor din cadrul sistemului administrativ. De
asemenea, metoda conducerii eficiente presupune stabilirea unor raporturi de muncă eficiente
între funcţionarii publici cu funcţii de conducere în sistem şi ceilalţi colaboratori şi subordonaţi.
Metoda valorificării experienţei de muncă
O influenţă considerabilă asupra calităţii proceselor de management şi de execuţie din
sistemul administrativ şi asupra rezultatelor activităţii funcţionarilor publici are experienţa in
muncă care provine din derularea într-un timp îndelungat a aceloraşi operaţii sau a unora foarte
apropiate în ceea ce priveşte particularităţile lor.
Experienţa imprimă funcţionarului public o foarte bună abilitate, ceea ce conduce la realizarea
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rapidă si eficientă a sarcinilor. Efectuarea permanentă a aceloraşi operaţii poate avea insă şi efecte
negative în momentul în care intervine rutina, comoditatea, lucrările fiind executate în mod
mecanic fără nici un fel de efort intelectual.
Rutina poate atrage pasivitatea, elimina nu numai dorinţa îmbunătăţirii muncii, introducerii
de modalităţi noi, superioare de îndeplinire a sarcinilor, ci generează chiar o atitudine refractară
faţă de inovaţii, tendinţa de limita orice fel de schimbare în activitatea desfăşurată. Prin folosirea
metodei valorificării experienţei in muncă, personalul din sistemul administraţiei publice este
încurajat să-şi valorifice potenţialul profesional dobândit în timp, dar şi capacitatea creativă
pentru găsirea unor soluţii eficiente la ineditele probleme sociale care apar in diferite perioade.
Metoda structurării corespunzătoare a programului funcţionarilor publici
Această metodă constituie o importantă modalitate de sporire a eficacităţii muncii tuturor
funcţionarilor publici. În structura programului de activitate al funcţionarilor publici cu funcţii
de conducere apar o serie de particularităţi, date de specificul activităţii de administraţie,
comparativ cu alte activităţi. Această metodă a apărut ca urmare a multiplelor situaţii de prelungire
exagerată a duratei zilei de muncă, în special a funcţionarilor publici cu funcţii de conducere şi
de utilizarea necorespunzatoare a timpului de către funcţionarii publici implicaţi atât în procesele
de management, cât si de execuţie.
Principalele cerinţe care să permită desfăşurarea corespunzătoare a programului
funcţionarilor publici sunt:
- Confort;
- Climat organizaţional deschis, stimulativ;
- Dotare tehnică adecvată etc.
Este cunoscut faptul ca orice activitate desfăşurată fără întrerupere un interval mai mare de
timp, în condiţii de concentrare nervoasă, are drept consecinţă o puternică stare de oboseală, ceea
ce conduce în mod direct la scăderea capacităţii de muncă, deci a eficacităţii funcţionarului public.
Programarea corespunzătoare a timpului de lucru al funcţionarilor publici presupune şi
stabilirea unui raport optim între consumul efectiv de energie şi perioada de odihnă necesară.
Pentru a se putea preîntâmpina apariţia oboselii exagerate şi premature a personalului din
administraţie este necesar, în primul rând, să fie cunoscute cauzele care o provoacă, pentru că, în
funcţie de ele, să se adopte măsurile corespunzătoare de eliminare sau, dacă nu este posibil, cel
puţin pentru diminuarea intensităţii acestora.
Utilizarea metodei structurării programului de lucru al funcţionarilor publici implică şi
cunoaşterea influenţei factorilor de solicitare fizică şi nervoasă ai mediului ambiant care au un
impact direct asupra calităţii şi productivităţii muncii angajaţilor din sistemul administrativ. Între
factorii de solicitare fizică amintim factorii de microclimat, temperatura, umiditatea, circulaţia
aerului, radiaţiile, iluminatul şi nu în ultimul rând, zgomotul. Crearea unei ambianţe plăcute necesită
îmbinarea influenţei acestor factori mai ales între culoare şi lumină, în sensul utilizării unor
combinaţii de culori care, dincolo de gust, trebuie să satisfacă şi alte cerinţe, să se coreleze cu gradul
de iluminare a încăperii etc. Acestora li se adaugă unii factori psihosociali, cu influenţă hotărâtoare
asupra stilului de management, a calităţii procesului de conducere din administraţia publică.
Deşi în sistemul administrativ din România asemenea factori sunt puţin luaţi în considerare
în acţiunile de raţionalizare a activităţii funcţionarilor publici cu funcţii de conducere, totuşi ele
prezintă utilitate practică deoarece influenţează în mod considerabil eficacitatea
managementului.
Metodele de cercetare
Aşa cum am precizat la începutul acestui capitol, în cadrul tipologiei metodelor utilizate în
sistemul administraţiei de stat am prezentat o a treia categorie, cea a metodelor de cercetare. Deşi
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în literatura româna de specialitate, Alexandru Negoiţă menţionează doua metode, respectiv:
metoda analitică şi metoda critică. În opinia noastră, cele două aşa-zis metode reprezintă două
etape ale procesului complex de cercetare, care se derulează în sistemul administraţiei publice. În
consecinţă, în opinia noastră, din a treia categorie face parte metoda analizei diagnostic. Aceasta
presupune parcurgerea mai multor etape, după cum urmează:
1. Documentarea sau investigarea domeniului care urmează a fi abordat;
2. Identificarea simptoamelor pozitive şi negative;
3. Analiza cauzala detaliata a disfuncţionalitaţilor şi aspectelor pozitive;
4. Formularea propunerilor de perfecţionare.
Îmbunătăţirea, perfecţionarea continuă a organizării şi funcţionării sistemului administrativ
impune o continuă observare şi investigare a proceselor de management şi de execuţie.
Schimbările rapide din cadrul societăţii contemporane impun ca fiecare instituţie din sistemul
administraţiei publice să se adapteze noilor condiţii pentru a servi în mod corespunzător cerinţelor
prezente şi de viitor ale societarii.
Simularea permite experimentarea unor idei, noi sisteme, metode, tehnici si proceduri noi,
pentru a se identifica impactul social şi gradul în care noul contribuie mai rapid şi mai eficient la
realizarea obiectivelor managementului public, respectiv la satisfacerea nevoilor sociale generale
şi specifice ale cetăţenilor.
Diagrama cauza-efect facilitează extinderea procesului de analiză a mediului intern al admini
straţiei şi fiecărei instituţii publice dar şi a celui extern, internaţional care influenţează semnificativ
conţinutul proceselor de management şi de execuţie din sectorul public în perioade diferite.
Metodele administrative prezentate constituie câteva dintre cele mai potrivite mijloace care
stau la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere, şi nu numai, pentru a-şi
îmbunătăţi propria activitate şi pentru a participa eficient la satisfacerea interesului public al
cetăţenilor unei ţari.
Fiecare dintre aceste servicii publice necesită un plus de atenţie din partea managerilor publici
pentru dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii bune între furnizor şi client, în special atunci acesta din
urmă este şi coproducător, respectiv, participant activ în procesul de realizare a serviciului public.
Managerii publici sunt din ce în ce mult interesaţi de cunoaşterea rezultatelor cercetărilor de
piaţă, care le oferă informaţii utile, necesare fundamentării strategiilor pentru servicii. Raportul
din anul 2000 al Asociaţiei Firmelor de Marketing din Marea Britanie conţine date în legătură cu
nivelul fondurilor alocate pentru furnizarea de servicii publice de către diferite organizaţii publice.
Astfel, în anul 1999, organizaţiile publice din Marea Britanie au alocat aproximativ 30 milioane £
pentru îmbunãtãţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice, cu 12% mai mult decât în 1998, iar
pentru instituţiile administrative prestatoare de servicii publice au fost alocate aproximativ 20
milioane £, cu 19% mai mult decât anul anterior.
Managerii publici dezvoltă o strategie de marketing care prin conţinut trebuie să ofere
răspunsul la mai multe întrebări despre piaţă şi componentele acesteia. Aşa a apărut în timp ideea
divizării, respectiv specializării organizaţiilor publice pentru satisfacerea nevoilor specifice ale
unui grup, subgrup şi/sau segment de piaţă.
Pieţele serviciilor pot fi împărţite în funcţie de câteva criterii:
• amplasarea geografică;
• caracteristicile demografice;
• psihografie, respectiv stilul de viaţă care grupează clienţii în funcţie de numărul şi
intensitatea variabilelor sociale, culturale, dar şi a celor comportamentale.
Cât de utilă este diferenţierea în serviciile publice? Un răspuns la această întrebare ar putea fi
determinat de creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a nevoilor clienţilor. Spitalele, de
exemplu, pe baza unui sistem informaţional conectat la o reţea naţională cu unităţi operaţionale
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amplasate în toate zonele geografice, pot beneficia de analiza înregistrărilor unui pacient, de
informaţii despre problemele de sănătate ale acestuia şi tratamentul administrat.
Managerii din agenţiile publice de adopţie urmăresc să identifice cel mai potrivit cămin pentru
copii, să ia legătura cu cei care doresc să adopte un copil, iar ulterior să verifice dacă părinţii adoptivi
acordă tratamentul necesar copilului adoptat. Prin urmare, diversitatea nevoilor de servicii
identificate pe piaţă determină semnificativ conţinutul strategiilor organizaţiilor de servicii.
Spre deosebire de organizaţiile private, care oferă servicii destinate cu precădere doar unor
segmente de piaţă identificate, instituţiile publice au misiunea de a acoperi o zonă mai mare sau
chiar întregul teritoriu naţional, deoarece, prin obiectul lor de activitate şi statutul special satisfac
interesul public general şi sunt, în unele situaţii, singurele organizaţii competente pentru
furnizarea unor servicii publice unice.
Serviciile publice au câteva caracteristici distincte care influenţează considerabil procesul de
realizare şi furnizare dar şi calitatea lor:
• sunt nepalpabile;
• nu pot fi stocate, testate sau măsurate uşor cu ajutorul unor tehnici standard;
• producerea şi consumul serviciilor nu sunt separate în timp, pentru că serviciile sunt
consumate pe măsură ce sunt produse;
• presupun, de cele mai multe ori, transformarea clientului în coproducător, respectiv atragerea
acestuia în procesul de realizare şi/sau distribuire a serviciului;
• implică dezvoltarea unui sistem de relaţii între client şi furnizor cunoscute ca relaţii de marketing.
De cele mai multe ori, managerii publici care ştiu să stabilească şi să dezvolte relaţiile de
marketing pot oferi soluţii viabile pentru rezolvarea unor probleme complexe apărute în relaţiile
cu clienţii şi pot redefini semnificativ comportamentul organizaţional în funcţie de variabilele
identificate pe piaţă într-o perioadă determinată.
Alte caracteristici ale serviciilor publice sunt enumerate în continuare:
• Serviciul public poate avea soluţii imediate pentru cetăţean, aşa cum este cazul asigurărilor
sociale.
• Serviciul public nu implică totdeauna relaţii de schimb, respectiv banii clientului contra
serviciului producătorului.
• Serviciul poate fi realizat şi furnizat parţial sau integral prin susţinerea sa din fonduri
publice mai degrabă decât din plata directă de către beneficiar. Membrii societăţii prin
sistemul de taxe şi impozite acordă sprijin financiar organizaţiilor de servicii, dar ei pot să nu
apeleze la aceste servicii. În momentul în care o fac, nu sunt obligaţi la o plată directă, deoarece
costul este acoperit din fondul constituit. Este cazul serviciilor publice de sănătate.
• Atragerea unor clienţi cu grade diferite de informare în legătură cu serviciul public oferit
de instituţiile publice.
• În mod normal, orice instituţie publică ar trebui să fie preocupată de atragerea, prin
campanii de promovare, a clienţilor nehotărâţi.
• Lipsa alternativelor pentru unele categorii de servicii publice, în special pentru cele
administrative.
O analiză atentă a acestei componente implică identificarea a trei elemente:
1. resursele umane din cadrul organizaţiei prestatoare de servicii publice;
2. clientul;
3. tehnologia şi echipamentele folosite în procesul de planificare, realizare şi furnizare a
serviciului public.
Preocuparea primordială a administraţiei publice trebuie să o constituie gestiunea internă a
serviciilor publice. Cu alte cuvinte, trebuie elucidate problemele esenţiale pentru buna funcţionare
a acestora, între care amintim: ce instrumente de gestiune pot fi utilizate pentru a permite
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serviciilor publice locale să-şi cunoască propriile costuri de funcţionare? Cum să stabilim
previziunile bugetare în cadrul serviciilor descentralizate ale statului? Cum să specializăm
serviciile unei administraţii locale: prin produse, prin funcţii, prin meserii? Cum să adaptăm
funcţiile manageriale constrângerilor sectorului public?
Administrarea unei instituţii publice implică, înainte de toate, optimizarea mijloacelor
financiare, umane, materiale de care dispune pentru a-şi atinge scopurile fixate.
Sunt instrumentele moderne de gestiune adaptabile administraţiilor? În ce condiţii? Cum au
fost adoptate aceste instrumente, la nivelul colectivităţilor teritoriale sau în administraţia de stat?
Exercitarea funcţiilor managementului în organizaţiile de servicii implică un înalt nivel de
competenţă profesională şi managerială.
Managementul serviciilor publice reprezintă o disciplină relativ nouă. El nu îmbracă forma
aplicării în sectorul public al managementului general, ci, mai degrabă, se prezintă ca un rezultat
al crizei de delimitare a sectorului public de cel privat. Din acest punct de vedere, managementul
serviciilor publice priveşte gestionarea atât a sectorului public, cât şi pe cea a sectorului privat,
deoarece serviciile publice sunt furnizate de organizaţii aparţinând ambelor sectoare. Instrumentele
de gestiune a serviciilor publice se clasifică în trei categorii interdependente: instrumente de
finalizare, instrumente de control şi instrumente de antrenare.
Trebuie specificat că o singură categorie de instrumente nu oferă soluţii globale ansamblului
problemelor întâlnite într-o instituţie publică locală. Astfel de probleme pot fi depăşite şi
soluţionate prin asigurarea unui echilibru între cele trei categorii de instrumente. În ciuda
similitudinilor dintre termenii şi denumirile întâlnite în managementul privat, instrumentele de
gestiune trebuie adaptate constrângerilor şi specificaţiilor administraţiilor. Este, de asemenea,
necesar ca pe parcursul unei analize să se pună problema integrării fiecărui instrument în sistemul
de gestiune al organizaţiei: nu putem pretinde că facem „contabilitate analitică” atunci când
practicăm o simplă contabilitate a angajamentelor, că facem „control de gestiune” atunci când ne
mulţumim cu schimbarea vechilor structuri cu altele sau să pretindem că facem „marketing”
atunci când punem la dispoziţia utilizatorilor o serie de sugestii.
Instrumentele moderne de gestiune a administraţiei asigură, alături de rolul lor strict
instrumental, o funcţie emblematică ce pune în valoare la un nivel înalt competenţele manageriale
ale decidenţilor publici. În continuare, sunt prezentate câteva dintre instrumentele cel mai
frecvent utilizate în cadrul serviciilor publice în organizaţii de servicii din ţările dezvoltate.
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ABSTRACT
The concept of “private – public parteneriat “it’s perceived in a different ways in the literature of
specialty in function of the expectation that you are seen.
For the first time this idea of “private – public parteneriat”, was used in Great Britain and United
States of America. But we don’t find a legal definition of one country, the doctrine being the one that
is trying on interpretation of this concept, knowing the variety forms of collaboration between the
public authorities and the privy sector, without formulating a standard definition private – public
parteneriat.
Este unanim recunoscut faptul că, în mai toate domeniile, autoritatea traversează o perioadă
de criză care afectează fundamentele sale şi, bineînţeles, formele sale de exprimare.1 Valorile
tradiţionale, cadrele obişnuite de gândire şi de acţiune sunt ameninţate în profunzimea lor de
extraordinara rapiditate a evoluţiei socio-economice şi de presiunea exercitată de numeroasele
nevoi materiale şi spirituale imediate.
După cum menţionează profesorul Ioan Alexandru, „a devenit o caracteristică a democraţiei
contemporane ca, sub diverse forme şi în cele mai diferite domenii, din ce în ce mai mult, cetăţenii
particulari, administraţii, consumatorii, funcţionarii - cu alte cuvinte, o mulţime de persoane
fizice şi juridice să se afle asociaţi direct cu activitatea statului, ceea ce impune ca un asemenea
fenomen, de o asemenea amploare, să fie analizat şi înţeles”.2
În această ordine de idei, într-un studiu consacrat raportului drept public - drept privat se
apreciază că vechile rigori liberale, potrivit cărora statul trebuie să respecte întru totul principiul
non-intervenţiei în treburile private şi să se aşeze deasupra grupurilor sociale, cunosc nuanţe noi.
Astfel, se pune problema unui rol nou al statului şi, în mod corespunzător, rediscutarea
dimensiunilor publicului şi privatului.3
În numele interesului general statul intervine pentru a asigura satisfacerea unor nevoi prin
prestarea directă a unor servicii publice sau executarea de lucrări publice foarte importante sau
deficitare ori din contră, intervine pentru a stimula şi sprijini sectorul privat.
Cu ajutorul unei mai bune înţelegeri a interdependenţei dintre autorităţi, locuitori şi sectorul
privat pe pieţele urbane şi a beneficiilor pe care fiecare grup îi aduce economiilor locale,
practicienii şi cercetătorii au căutat noi instrumente care să permită valorificarea punctelor tari
ale partenerilor şi a contribuţiilor acestora.
Dată fiind importanţa deosebită pentru colectivitate a realizării unor investiţii cu ajutorul
mijloacelor materiale şi financiare particulare, a implicării investitorului şi modalitatea creatoare
1
2

3

Ioan Alexandru, „Criza administraţiei”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, pag. 11.
Ioan Alexandru, “Consideraţii teoretice privind parteneriatul public-privat”, Revista de drept public nr.
1/2004, Editura All Beck, Bucureşti, pag. 28.
N. Popa, „Drept public - drept privat”, Revista de drept public nr. 1-2/1997, Editura All Beck, Bucureşti,
pag. 2.
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de implicare a acestuia, este necesară introducerea managementului privat în serviciile publice
prin promovarea parteneriatului public-privat.
Conceptul de “parteneriat public-privat” este perceput în mod diferit in literatura de specialitate
în funcţie de perspectiva din care este privit.
Pentru prima data, această noţiune de „parteneriat public-privat” a fost utilizat în Marea
Britanic şi Statele Unite ale Americii, extinzându-se apoi şi la nivelul altor state pe măsura ce
exemplele din primele două state şi-au dovedit rezultatele practice.
Astfel, parteneriatul a fost definit ca „relaţie de cooperare între persoane şi organizaţii din
sectorul public şi din cel privat, în scopul unui beneficiu comun”1 sau ca „mobilizarea unei coaliţii
de interese ale reprezentanţilor mai multor sectoare, în scopul de a elabora şi urmări o strategie
comună de regenerare a unei zone definite”2, sau ca „un cadru ce integrează interese complementare
şi eforturi comune ale sectorului public şi sectorului privat cu scopul de a aborda probleme ce
afectează comunităţile […] Mecanismul PPP combină puterea publică, pe de o parte, şi resursele
private pe de cealaltă, având ca rezultat acceptarea în comun a riscurilor”3.
Aceste definiţii stabilesc, într-o oarecare măsură, motivele pentru care partenerii, venind din
sectorul public sau din cel privat, instituie o astfel de relaţie. Accentul cade pe „beneficiul comun”,
bazat pe presupunerea că „complementaritatea sectoarelor, faptul că efortul fiecăruia poate
îmbunătăţi performanţa celorlalţi astfel încât întregul devine, cu adevărat, mai mult decât suma
părţilor luate separat”4.
McQuaid susţine că parteneriatele sunt astfel alcătuite încât reflectă priorităţile şi condiţiile
stabilite de potenţialii parteneri. De regulă acestea sunt:
A. interese comune,
B. complementaritatea rolurilor,
C. împărţirea pierderilor şi beneficiilor,
D. împărţirea riscurilor,
E. finanţarea comună.
Forma pe care o dobândeşte parteneriatul depinde în mare măsură de scopurile şi obiectivele
părţilor implicate, pe baza criteriilor menţionate anterior. Parteneriatele pot varia de la a fi un
efort coordonat al părţilor implicate în absenţa unei relaţii contractuale formale, până la înfiinţarea
de către cele două părţi a unei companii comune, cu riscuri şi beneficii împărţite. Există multe
variante ale modelului de parteneriat ales în funcţie de situaţia specifică.
Prin urmare, în perspectiva americană parteneriatul public-privat reprezintă o înţelegere
între sectorul public şi cel privat în urma căreia sunt realizate activităţi de interes public, care
erau furnizate până în acel moment, de către administraţia publică. Caracteristicile principale ale
unui astfel de parteneriat sunt date de partajarea investiţiei, a riscurilor, responsabilităţilor şi
beneficiilor între cei doi parteneri.
Acest termen nu este definit legal nici la nivelul Uniunii Europene, în general, termenul de
„parteneriat public-privat” desemnează cooperarea, în diferite forme, dintre autorităţile
publice şi mediul de afaceri, în scopul asigurării finanţării, construcţiei, renovării,
managementului sau întreţinerii unei infrastructuri, sau furnizării unui serviciu.
1 McQuaid R., „Partnerships and Urban Economic development at the Eve of the XXIst Century”, paper
presented at the conference, Cities, Entreprises and Society at the Eve of the XXIst Century, Lille, 1994,
p. 3; citat de Carley Pennink, op. cit., pag. 84.
2 Bailey N., Towards a research Agenda for public Private Partnerships in the 1990s in Local Economy.
Longman, Norwich, 1994, p. 293; citat de Carley Pennink, op. cit., pag. 84.
3 Kloppenborg P., The Quest for Utilization Value; Economy and Good Ordering of Interests. Amsterdam:
Progressio Foundation, 1991, p. 164-5; citat de Carley Pennink, op. cit., pag. 84.
4 Idem.
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Prin urmare, parteneriatul reprezintă un instrument de colaborare ce se concretizează într-un
proiect de îmbunătăţire a serviciilor publice. Parteneriatul nu trebuie analizat şi definit exclusiv
după natura activităţii desfăşurate, caracterul ei (profitabilă, neprofitabilă), ori în funcţie de
contractul prin care se realizează, întrucât parteneriatul se situează pe un palier politic, şi
nicidecum juridic sau strict financiar.1
În Franţa, parteneriatul public-privat se manifestă prin colaborarea între autorităţi şi sectorul
privat în privinţa concesiunii bunurilor publice, şi mai ales a serviciilor publice, încă de la începutul
secolului trecut concesiunea fiind din ce în ce mai utilizată în situaţiile în care autorităţile
administrative îşi propuneau o eficientizare a serviciilor publice, fără a fi nevoite să investească
sume importante din bugetul propriu. Menţinerea echilibrului între interesul general şi dorinţa
particularului de a obţine profit este unul din principiile fundamentale ale contractului de
concesiune, iar aplicarea lui în practică a avut drept principală consecinţă necesitatea unui control
permanent din partea Statului, în calitate de concedent.
Astfel, în doctrina franceză, se pune un mare accent pe contractul propriu-zis, din acest punct de
vedere prezentând o mai mare rigiditate spre deosebire de sistemul anglo-saxon, care identifica parte
neriatul public-privat cu o multitudine de forme de colaborare între sectorul public şi cel privat.
Totuşi, este greu de prezentat o definiţie general acceptată a parteneriatului public-privat.
Nici în România nu găsim o definiţie legală a conceptului de parteneriat public-privat.
Parteneriatul Public-Privat (PPP) se constituie ca o modalitate viabilă de introducere a
managementului privat în serviciile publice, pe calea unei legături contractuale de lungă durată,
între un operator privat şi o autoritate publică. Parteneriatul Public-Privat asigură, în mod
fundamental realizarea, în totalitate sau parţial a serviciului public proiectat, făcând apel la knowhow-ul şi resursele sectorului privat.2
Agenţii privaţi sunt tot mai mult chemaţi să realizeze sarcini comune, mai ales în domeniul
serviciilor publice. Astfel, se vorbeşte de noţiunea de parteneriat, care fără a avea un conţinut
juridic precis, evocă o relaţie de colaborare între un organism privat şi public în vederea realizării
unor sarcini comune.3
Legislaţia statului vecin, România, se apropie mai mult de teoria contractualistă în înţelegerea
parteneriatului public-privat, abordare majoritară după cum se poate observa şi în textul unor
legi străine, documente, ghiduri ori rapoarte.
Prin urmare, parteneriatul public-privat reprezintă un instrument de colaborare ce se
concretizează într-un proiect de îmbunătăţire a serviciilor publice, activităţile desfăşurate sub
această titulatură putând avea ca scop obţinerea unui profit, ca în orice afacere sau dimpotrivă, putând
să fie vorba despre activităţi care nu urmăresc obţinerea unui profit.4
În legislaţia Republicii Moldova nu găsim o definiţie propriu-zisă a parteneriatului publicprivat, însă găsim reglementate forme juridice de colaborare între autorităţile publice şi sectorul
privat, constând în proiectare, finanţare, construcţie, exploatare, întreţinere şi transfer al oricărui
bun public (adică al infrastructurii fizice, care facilitează furnizarea unui serviciu public).
În Republica Moldova parteneriatul public-privat exprimă o modalitate de cooperare
între o autoritate a administraţiei publice şi sectorul privat, respectiv organizaţii neguvernamentale,
1

2

3
4

Ana Vasile, „Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi”, Editura AII Beck, Studii Juridice, Bucureşti,
2003, pag. 7.
Parteneriatul public-privat: soluţie pentru un mai bun management al comunităţilor locale din România.
Ghid practic pentru consiliile judeţene (citat în continuare Ghid pentru parteneriatul public-privat),
coordonat de Anca Ghinea, elaborat de Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, aprilie 2004, p. 7.
Ana Vasile, op. cit., pag. 7.
Dana Apostol Tofan, “Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul parteneriatului public-privat”,
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asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, având ca obiect punerea în valoare a bunurilor
domeniului public, prestarea de servicii sau executarea de lucrări.
Ţinând cont de diversitatea formelor de colaborare între autorităţile publice şi sectorul
privat, nu trebuie formulată o definiţie standard a parteneriatului public-privat.
Fără îndoială, există percepţii diferite cu privire la parteneriatul public-privat, după natura
experienţelor care există în diferite ţări, în special în Europa, aşa cum există sisteme diferite de
organizare administrativă şi a serviciilor publice (descentralizat - centralizat deconcentrat), precum şi o diversitate de culturi politice, comunitare şi religioase.1
Se constată, de altfel, că în ţările europene nu există şi nici nu se poate impune un sistem
standard de parteneriat, chiar dacă acesta se modelează în ultimii ani tot mai mult sub influenţa
anglo-saxonă în funcţie de două obiective majore:
a) ocuparea forţei de muncă;
b) dezvoltarea locală în scopul asigurării coeziunii economice şi sociale.2
Din acest motiv, definirea conceptului de parteneriat public-privat poate fi pornit fie de la
o abordare „centralistă”, fie „descentralizată” sau „mixtă”, ţinând cont atât de modelul de
organizare a administraţiei publice (centralizat - descentralizat), cît şi de natura unui program
sau proiect ce urmează a fi realizat (caracter intersectorial, aplicare la nivel local, aceasta
constituind regula sau cu impact naţional - cazuri rare).
Întrucât domeniile de cooperare sunt diverse, conceptul de „parteneriat public-privat” nu
trebuie asimilat cu forma juridică de realizare a unei afaceri (activităţi cu scop lucrativ), cum sunt
societăţile comerciale sau asocierile în participaţiune. Acestea din urmă sunt forme concrete
de realizare a parteneriatului. Pe de altă parte, activităţile ce se pot desfăşura sub titulatura de
parteneriat public-privat pot avea ca scop obţinerea unui profit, cum este orice afacere, dar pot
avea în vedere şi activităţi care nu urmăresc obţinerea unui profit. Exemple în acest sens sunt
serviciile sociale sau activităţi precum întreţinerea parcurilor.
Parteneriatul public-privat este considerat un aranjament juridic prin care resursele, riscurile şi
recompensele aferente atât autorităţii publice, cît şi companiei private se combină pentru a asigura
o eficienţă mai ridicată, un mai bun acces la capital şi o conformare mai riguroasă la
reglementările legale privitor la mediu şi locurile de muncă. Interesul public este asigurat prin
introducerea în cadrul contractului a unor prevederi referitoare la existenţa unei monitorizări
permanente asupra modului de derulare a proiectului. În acest mod toate părţile implicate
sunt recompensate: entitatea publică, compania privată şi publicul în general. Viabilitatea economică
a unui proiect este apreciată de partenerul privat prin capacitatea sa de a genera resurse capabile să
asigure finanţarea şi remunerarea convenabilă a capitalului investit şi a riscurilor la care se expun.
Acestea privesc impactul economic, însă partenerul public este obligat să introducă în
ecuaţie şi noţiunea de utilitate socială, ceea ce dă specificitate parteneriatului public - privat.
În concluzie, datorită anumitor limitări ale resurselor materiale, financiare, umane ce există
la nivelul autorităţilor publice impun cooperarea sub diferite aspecte cu investitorii din sectorul
privat, în vederea realizării unor scopuri comune, profitabile părţilor contractante. Prin urmare,
parteneriatul public-privat reprezintă o modalitate eficientă prin care autorităţile publice locale
sau centrale pot implementa cu succes anumite proiecte care se impun a fi întreprinse în baza
legii, beneficiile fiind, la modul general, ale întregii societăţi.

1
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ABSTRACT
It is impossible to imagine life in the society without the issuing of official acts, without gas and
water services, without transportation, without the appointment of a guardianship, or without the
social aid. Considering the fact these services are nothing but activities of general interest, they can
only be provided by the public administration, which very goal is the fulfillment of those interests. As
well known, public administration has two basic missions – the execution of laws and the proving of
public services.
Moreover, the activity of establishing these services cannot be a disorganized and chaotic one.
Both local and central government have to obey some rules and procedures when making a decision
regarding the public services. However, there is no need to “re-invent the wheel” before making that
decision. Both the science and the practice have already developed some basic rules, which help improve the activity of public services. These rules have been called “principles of organization and
functioning of the public services”.
Although there are many opinions on the number and the content of these principles, most of the
authors consider the following ones.
The principle of effectiveness is founded on the idea that all the services most function with tangible results and preferable with low costs, given the fact that the resources that are used to maintain
these services are public ones.
The principle of equity means basically the fact that there must be no discrimination when providing any services to the users. It is absolutely unconceivable for some users to receive more gas,
water or power than other ones.
The principle of decentralization stipulates the necessity for the services to be provided at the
level where all the needs of the community are best known – the local level, that is.
The principle of permanence is based on the idea that there must be no interruption when satisfying the society needs through the providing of the public services, because these interruptions may
endanger the very life and the health (both physical and psychological) of the community.
The principle of adaptation to the social need stipulates the necessity for the municipal services
to progress and to develop, in order to ensure a more thorough satisfaction of the society needs.
Finally, the principle of quantification means all the municipal services must submit to various
evaluations, in order to verify how well do they satisfy the society needs, or the needs of the local
community.
Key words. Public administration, local government, services, municipal services, basic principles, effectiveness, equity, decentralization, permanence, adaptation to the social need, quantification, transparency.
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Cuvântul principiu provine de la latinescul „principium” şi înseamnă început, obârşie, element
fundamental.1 Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa servicii publice în condiţiile
legii, în orice domeniu de activitate, cu condiţia de a respecta unele principii derivate din însuşi
sistemul democratic al autoguvernării locale.2
1. Principiul eficienţei. Acest principiu a evoluat mult în decursul istoriei. Astfel, iniţial s-a con
siderat că organizaţiile care prestează servicii publice realizează activităţi non-profit. În acest con
text, organizaţiile publice erau apreciate ca fiind eficiente în măsura în care asigurau servirea publi
cului, spre deosebire de organizaţiile private, care îşi probau eficienţa prin mărimea profitului.3
În prezent, acest principiu este impus de faptul că toate cheltuielile necesare se suportă din
bugetul local, adică din taxele şi impozitele cetăţenilor. Ca atare, administraţia are obligaţia de a
găsi cel mai bun raport între costuri şi cantitatea/calitatea serviciilor prestate întru satisfacerea cât
mai completă a nevoilor cetăţenilor.4 Acest principiu trebuie avut în vedere ori de câte ori se
stabilesc capitolele de cheltuieli bugetare necesare funcţionării serviciilor publice.
Pe de altă parte, eficienţa presupune satisfacerea cît mai completă a nevoilor cetăţeanului,
astfel că, practic, cheltuielile prevăzute în bugetul local sînt aproape întotdeauna depăşite. Este
însă preferabil să fie satisfăcut interesul public, chiar dacă administraţia va face datorii, întrucât
scopul de a fi al administraţiei este tocmai asigurarea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea
normală a vieţii publice.
2. Principiul echităţii prestărilor de servicii se impune în virtutea faptului că toţi cetăţenii se
bucură de aceleaşi drepturi şi, ca atare, trebuie să beneficieze în aceeaşi măsură de serviciile
publice. E de neconceput o administraţie publică prin care unele categorii de cetăţeni să primească
mai multă apă, sau mai multă căldură, sau gaze, în detrimentul altora. Desigur că în practică apar
asemenea discrepanţe, dar acestea provin din reţelele tehnice sau organizatorice, nu din principiile
administraţiei.5
Principiul echităţii trebuie să acţioneze şi în ceea ce îi priveşte pe furnizori şi beneficiari în
sensul că tuturor li se aplică aceleaşi reguli. În sfârşit, pentru aplicarea deplină a principiului
echităţii administraţia trebuie să recurgă sistematic la concurenţă şi să asigure transparenţa
pentru furnizorii acestor servicii publice.
Potrivit autorului Iordan Nicola, acest principiu trebuie să fie perceput din două puncte de
vedere:
a) în primul rând, atunci când majoritatea acestor servicii sunt prestate de către organizaţiile
publice, de regulă, în mod gratuit, fără plată;
b) în al doilea rând, atunci când serviciile publice se prestează mod oneros, beneficiarii lor
plătesc aceleaşi tarife, fără nici un fel de discriminare.6
Din prima categorie fac parte serviciile publice din învăţământul de stat, cultură, sănătate,
artă, asistenţă socială etc., oferite în mod nemijlocit utilizatorilor, precum şi o gamă de prestaţii
de ordin general, dintre care amintim: ordinea publică, apărarea naţională, protecţia mediului
etc. Aceste servicii sunt furnizate consumatorilor în mod gratuit, finanţarea lor fiind asigurată de
la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi având o destinaţie colectivă, iar ca obiectiv principal,
satisfacerea nevoilor generale ale membrilor societăţii.
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Negru Boris, Teoria generală a statului şi dreptului, Editura Academiei de Administrare Publică,
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Nicola Iordan, op. cit, p. 98
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Referitor la cel de-al doilea aspect specific serviciilor publice, relevăm că, pentru serviciile
publice prestate în mod oneros, consumatorii plătesc aceleaşi tarife (ex. gospodăria comunală,
eliberarea paşapoartelor, buletinelor de identitate etc.), indiferent de situaţia materială, calitatea
serviciilor etc., spre deosebire de serviciile comerciale, prestate în cadrul concurenţial, situaţie în
care clienţii pot să aleagă între servicii de calitate diferită (ex. serviciile hoteliere., de alimentaţie
publică, transporturi, comerţ etc.), în funcţie de posibilităţile lor financiare.
3. Principiul descentralizării serviciilor publice. Principiul descentralizării, prevăzut atât de
Constituţie, cit şi de Legea privind administraţia publică locală se manifestă, practic, prin
deplasarea serviciilor publice de la „centru” către comunităţile locale.
Acest lucru este numit „descentralizare tehnică” în literatura de specialitate. Descentralizarea
tehnică se realizează prin acordarea unei anumite autonomii unui serviciu public, conferindu-i
acestuia personalitate juridică. În general, descentralizarea tehnică se realizează prin constituirea
unor instituţii publice sau a unor instituţii de utilitate publică, înzestrate cu personalitate juridică,
bazate pe proprietatea privată, fie a statului, fie a persoanelor fizice sau a unor persoane juridice.
Descentralizarea serviciilor publice presupune, deci, acordarea personalităţii juridice, scoaterea
acestora de sub controlul ierarhic si plasarea lor sub regulile tutelei administrative.1 În măsura în
care aceste standarde nu sunt realizate de serviciile exterioare ale administraţiei publice centrale,
nu ne aflăm în prezenţa descentralizării acestor servicii, ci a desconcentrării acestora.2
Totuşi, deşi Constituţia prevede principiul descentralizării serviciilor publice3, Legea
descentralizării administrative nu identifică esenţa şi conţinutul acestora, făcând în acest sens o
singură referire: „Guvernul, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale stabilesc standarde
de cost şi de calitate pentru prestarea serviciilor publice descentralizate”.4
Plecând de la scopul organizării serviciilor publice şi anume satisfacerea unor interese generale
ale comunităţii, rezultă că descentralizarea va trebui să ţină cont, în primul rând, de acest scop şi,
în ultimul rând, de organizarea administrativ-teritorială. Ideea contrară este falimentară pentru
că sacrifică interesele cetăţenilor de dragul autonomiei locale.
În strânsă legătură cu acest principiu este şi principiul subsidiarităţii, statuat în art. 4 al Cartei
Europene privind exerciţiul autonom al puterii locale,5 care subliniază necesitatea atribuirii
oricărei obligaţii publice celui mai scăzut nivel de autoritate posibil, situat cel mai apropiat de
cetăţean, care are capacitatea să si-o asume în mod efectiv şi eficient.
Aplicarea acestui principiu trebuie să ţină cont de elementele particulare ale fiecărei
administraţii locale, cum sunt: dimensiunile acesteia, resursele umane, capacitatea limitată de
finanţare, riscurile legate de mediu etc. Deci, descentralizarea serviciilor publice trebuie să ţină
cont atât de gradul de specializare al acestora, cît şi de necesitatea continuităţilor. Astfel, oricât ar
dori să descentralizeze un serviciu public administraţia locală nu va putea realiza, practic, acest
deziderat în lipsa specialiştilor necesari serviciului respectiv (este de neconceput ca o comună
să-şi înfiinţeze post de radio fără radiofonişti, spital fără medici, şcoală fără profesori etc.)6
4. Principiul continuităţii. Prevede că există unele servicii publice care prin natura interesului
public asigurat nu pot fi întrerupte fără a pune în pericol însăşi viaţa publică (asigurarea cu apă,
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căldură, energie electrică). Aceste servicii vitale pentru orice comunitate umană impun prestarea
lor în regim de continuitate, adică în permanenţă.
În acest sens se pronunţă şi autorul Iordan Nicola, care menţionează: „Întrucât serviciul public
prin definiţie are menirea de a răspunde unei nevoi de interes general, iar satisfacerea interesului
general nu poate fi discontinuă, întreruperea putând cauza grave tulburări în viaţa statală sau a
colectivităţilor locale, el se fundamentează pe principiul continuităţii. Aşadar, serviciile publice
de interes naţional sau local, nu se înfiinţează pentru a răspunde unor nevoi trecătoare ale
cetăţenilor, ci dimpotrivă, în scopul de a răspunde unor nevoi cu caracter permanent. Înfiinţând
un serviciu public, autorităţile publice recunosc existenţa unei anumite nevoi sociale şi acceptă să
asigure pe viitor satisfacerea ei, pe considerentul că aceasta prezintă un caracter imperios necesar
în plan naţional sau local, după caz. În consecinţă, este de neconceput ca serviciul public să
funcţioneze cu întrerupere, trebuind să funcţioneze în mod continuu.”1
Regula continuităţii serviciului public determină responsabilitatea administraţiei faţă de
modul în care este respectată. De aceea, administraţia are obligaţia de a prevedea mijloace de
intervenţie, de a face stocuri de materii prime şi energie, de a pregăti forme alternative de
satisfacere a nevoilor comunităţii în cazuri excepţionale.
5. Principiul adaptării serviciului public la nevoia socială. Plecând de la premisa că nevoia
socială creşte în permanenţă cantitativ şi calitativ, ajungem la concluzia că orice serviciu public
trebuie să se adapteze acestor cerinţe. Adaptarea serviciului public la nevoile beneficiarilor se
stabileşte prin însuşi „Statutul de organizare şi funcţionare al prestatorului de servicii”: regie
autonomă, societate comercială, instituţie publică fără personalitate juridică etc. Specific pentru
înfiinţarea oricărui serviciu public este faptul că statutul său este fixat de o autoritate a administraţiei
publice, că dezvoltarea sau restrângerea serviciului public se hotărăşte de către administraţie, ca
şi transferul sau chiar încetarea lui. Ca atare, putem spune că serviciile publice create de
administraţie rămân sub autoritatea acesteia, indiferent de modul de organizare şi funcţionare.
O problemă deosebită se pune în legătură cu acele persoane juridice care nu se află sub
autoritatea administraţiei locale, dar care au în obiectul lor de activitate prestări de servicii. În
acest caz, indiferent de forma în care se prestează serviciul public (concesiune, locaţie, închiriere),
esenţiale sînt condiţiile contractuale. În acest caz, administraţia este cea care trebuie să prevadă
prin contract condiţii obligatorii pentru prestator, precum şi posibilitatea adaptabilităţii serviciului
la nevoia socială. În cazul acestor contracte administrative ne găsim în situaţia specială a regulilor
de drept public, întrucât administraţia răspunde la comanda socială, indiferent cui a delegat
gestiunea serviciului public. Clauzele obligatorii în sarcina prestatorului de servicii nu încalcă,
aşadar, principiul libertăţii de voinţă a părţilor contractante, ci exprimă, în termenii dreptului
public, atributul administraţiei ca reprezentantă a cetăţenilor, calitatea de autoritate publică.
În strânsă legătură cu acest principiu este şi necesitatea modernizării serviciilor publice.
Astfel, potrivit autoarei Alina Profiroiu, „Necesitatea modernizării serviciilor publice provine din
faptul, că, la ora actuală, acestea sunt supuse din ce în ce mai mult concurentei, iar unele din
rezultatele lor sunt criticabile”.2
6. Principiul cuantificării serviciului public. Necesitatea cuantificării serviciului public este
determinată sub dublu aspect:
a) în primul rând, cuantificarea permite aprecierea corectă a modului în care serviciul public
satisface necesităţile beneficiarilor. Prin cuantificare se face evaluarea rapidă a activităţii
serviciului;
b) în al doilea rând, prin cuantificare se asigură principiul echităţii sociale şi transparenţa
1
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faţă de cetăţeni şi organizaţiile neguvernamentale, care pot astfel controla modul în care se
desfăşoară activitatea serviciile publice.1
O viziune nouă asupra problemei principiilor de organizare şi funcţionare o expune autoarei
Alina Profiroiu, inspirându-se din Carta franceză a serviciilor publice. Potrivit acestei autoare,
principiile respective pot fi grupate în două categorii:
A. Principiile fundamentale ale serviciilor publice, care includ:
• Principul egalităţii, care instituie obligativitatea de a nu se face nici o diferenţă între utilizatori
în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, cât şi în ceea ce priveşte serviciul oferit în sine.
Însă, această egalitate a drepturilor nu trebuie sa însemne uniformitatea prestaţiei. Principiul
de egalitate a accesului şi tratamentului nu interzice diferenţierea modului de furnizare a ser
viciului public cu scopul de a lupta contra inegalităţilor economice şi sociale. Prestaţiile pot fi
diferenţiate în timp şi spaţiu şi trebuie să fie în funcţie de diversitatea situaţiilor utilizatorilor.
• Principiul neutralităţii, care garantează liberul acces al tuturor fără discriminare la serviciile
publice.
• Principiul continuităţii, care prevede impunerea permanenţei serviciilor esenţiale pentru viaţa
socială.
B. Principiile de acţiune a serviciilor publice, care includ:
• Principiul transparenţei şi responsabilităţii, care prevede că toţi utilizatorii dispun de dreptul de
informare asupra acţiunii serviciilor publice şi acestea au obligaţia de a informa utilizatorii
într-o manieră sistematică. Transparenţa trebuie concepută ca o condiţie a dialogului şi
concertării, dar şi ca un instrument de control al acţiunii serviciilor publice de către
utilizatori.
• Principiul simplificării şi accesibilităţii, care prevede existenţa unor proceduri şi texte de lege
clare şi uşor de înţeles. Efortul de simplificare şi transparenţă administrativă reprezintă un
levier esenţial al relaţiei serviciilor publice cu utilizatorii. Serviciile publice trebuie, de
asemenea, să fie accesibile în ceea ce priveşte implantarea lor geografică, în special în zonele
rurale şi în cartierele cu probleme. În sfârşit, fiecare serviciu public ar trebui, în mod progresiv,
să încerce să-şi facă cunoscute, în mod clar, obiectivele sale şi să-şi creeze indicatori care
măsoară calitatea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor.
• Principiul participării şi adaptării, potrivit căruia cei ce lucrează în cadrul serviciului public,
precum şi utilizatorii trebuie să găsească căi pentru a coopera mai activ pentru îmbunătăţirea
acestuia.
• Principiul încrederii şi fiabilităţii
Utilizatorul are dreptul la apărare juridică şi la fiabilitate în relaţiile sale cu administraţia şi
serviciile publice. Aceasta înseamnă că statul trebuie stabilească clar modalităţile şi condiţiile de
funcţionare a serviciilor publice, regulile trebuie să fie stabile; în caz de schimbări, noile reguli
trebuie să fie aplicate urmând modalităţi ce permit utilizatorului să li se adapteze în cele mai bune
condiţii.2
În fine, considerăm necesar de a atrage atenţie şi standardelor europene în domeniul
principiilor de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, care sunt prevăzute în „Principiile
Directoare ale serviciilor publice locale în Europa”, şi care includ patru categorii a principiilor de
organizare3:
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• „Serviciile publice locale şi interesul public”. Această recomandare prevede că serviciile publice
locale reprezintă unele din cele mai concrete moduri de expresie a autonomiei colectivităţilor
locale şi unul din mijloacele puternice ale autorităţilor publice pentru a satisface interesul
general.
• „Mai multă libertate utilizatorilor”. Această recomandare poate fi interpretată în sensul, că
autorităţile publice trebuie să organizeze astfel serviciile publice, încât să permită utilizatorilor
de a alege între variantele de servicii publice, sau între varietatea serviciilor publice, sau chiar
între furnizorii serviciilor publice.
• „Mai mult respect pentru utilizatori”. Presupune stabilirea unor reguli clare, utilizarea limbajului
inteligibil pentru utilizatori. Relaţiile între cetăţeni şi angajaţii serviciilor trebuie constituite
astfel, încât să minimizeze inconvenienţele şi costurile suportate de utilizatori. Personalul
trebuie instruit în sensul cunoaşterii drepturilor utilizatorilor.
• „Servicii publice moderne şi gestionate eficient”. Autorităţile publice trebuie să încurajeze
participarea utilizatorilor sau a reprezentanţilor lor la gestionarea serviciilor publice, precum
şi activităţile de voluntariat în domeniu. Serviciile publice trebuie evaluate periodic.
În concluzie, activitatea de organizare şi funcţionare a serviciilor publice nu poate fi una
dezorganizată sau haotică. Astfel, la înfiinţarea unui nou serviciu public, autorităţile publice
locale trebuie să ţină cont de lege, de procedură, dar şi de anumite principii care au fost adoptate
de specialiştii în domeniu, sau care sunt prevăzute de standardele internaţionale. În special, sunt
demne de menţionat principiile continuităţii, adaptabilităţii, descentralizării, eficienţei şi
echităţii.

202

MOTIVAŢIA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
DE LA ORIGINI ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT
BELECCIU Liliana, lector universitar, doctor,
USM, Chişinău

ABSTRACT
Public Private Partenership comes from the financial necessity of the public authorities which
has in administration proprietary public goods accounted to the communities interests or to look for
and to use public services which must be performs at a high level. In that way the end of the XIX
century and the beginning of the XX century was inconceivable without a co-operation between
public sector and private agencies. This activity has materialized in the great equipment in the
countries like France and Romanian inter- war.
The system of Public Private Partenership at the local level, following the model that it’s find in
the present, it’s looming at the beginning of 80 of XX century in United States of America under the
form of cooperation between the local authorities and privy sector for the application of some projects
as a rehabilitation of industrial zones found in decline. In Europe, Public Private Partenership, such
as we understand today, it takes place in 1992 in Great Britain followed by France through “private
Finance Initiative”, motivated on exigency of realization of some complex and immediate projects for
the administration that can’t employ by it self, then extending at the level of other states, on the
measure that the examples of the first states proved their practice results.
Hereby, Public Private Partenership is motivated of the efficiency brought to the public sector by
the bringing of innovation, financial engineering and the ability of gesturing from the privy sector.
Sistemele de parteneriat au o îndelungată tradiţie în Franţa, prin colaborarea între autorităţi
şi sectorul privat în privinţa concesiunii serviciilor publice, încă de la începutul secolului trecut
concesiunea fiind din ce în ce mai utilizată în situaţiile în care autorităţile administrative îşi
propuneau o eficientizare a serviciilor publice, fără a fi nevoite să investească sume importante
din bugetul propriu.
Menţinerea echilibrului între interesul general şi dorinţa particularului de a obţine profit este
unul din principiile fundamentale ale contractului de concesiune, iar aplicarea lui în practică a
avut drept principală consecinţă necesitatea unui control permanent din partea Statului, în
calitate de concedent.
Concesiunea a apărut din lipsa posibilităţilor autorităţilor publice de a face să funcţioneze
mari servicii publice sau să realizeze lucrări de importanţă naţională. Atunci, s-a născut ideea ca
unele servicii publice (în principiu cele comerciale şi industriale) să fie gestionate de un particular,
acesta remunerându-se prin taxele colectate de la beneficiarii serviciului. Cu timpul însă, serviciile
publice administrative au început să fie gestionate de particulari, ceea ce a făcut posibilă apariţia
concesiunii serviciilor publice administrative.
Prin urmare, în Franţa, concesiunea avea ca obiect prestarea de servicii publice. Însă, nu se
poate afirma că bunurile domeniului public sau lucrările publice nu pot face obiectul contractului
de concesiune. Argumentul în susţinerea acestei afirmaţii, precum şi distincţia între concesiunile
care au ca obiect executarea unei lucrări publice şi concesiunile care au ca obiect un serviciu
public este formulată tot de doctrina franceză. Astfel, Jean Rivero menţionează că “în ceea ce
priveşte concesiunea unei lucrări publice, dimpotrivă, diferenţa se reduce la o modalitate simplă:
203

este vorba tot de o concesiune a unui serviciu public, prin care, însă, concesionarul nu se angajează
doar să facă să funcţioneze acest serviciu, ci se angajează să construiască, el însuşi, pe cheltuiala
sa, lucrările necesare funcţionării.
Gestiunea serviciului va trebui să-i permită, în acest caz, să suporte investiţia şi să-şi amortizeze
cheltuielile aferente lucrărilor, care la sfârşitul concesiunii vor reveni gratuit concedentului. Acesta
este motivul pentru care concesionarea serviciilor publice se face pe o perioadă foarte lungă.
Căile ferate, liniile de tramvai au fost realizate în acest mod. Ea se utilizează în prezent pentru
construcţia şi exploatarea de autostrăzi şi de parcări subterane.1”
Astfel, perioada statului liberal de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea
din Franţa a fost de neconceput fără o conlucrare între sectorul public şi agenţii privaţi, activitate
care s-a materializat în marile echipamente de infrastructură ale Franţei din acea perioadă şi până
la ora actuală(căile ferate, drumurile, electricitatea, aprovizionarea cu gaze şi apă, etc.).
Prin urmare, parteneriatul public-privat îşi are originea în necesităţile imperioase de ordin
financiar ale autorităţilor publice care aveau în administrare bunuri proprietate publică, pentru a
le valorifica în interesul comunităţilor sau aveau în gestiune servicii publice, care trebuiau prestate
la un nivel înalt.
În România interbelică, aplicarea parteneriatului public-privat în prestarea serviciilor publice
cu caracter economic, era motivat, după cum susţinea profesorul Erast Diti Tarangul, din punct
de vedere economic, deoarece aceste servicii sunt rău conduse de organele unităţilor
administrative.
„Este constatarea unanim admisă de economişti că statul este un rău antreprenor. Statul nu
conduce serviciile publice cu caracter economic după principiile de organizare şi exploatare
aplicată în întreprinderile particulare, care se străduiesc să realizeze un maximum de randament
cu un minim de efort. Sistemele de acţionare şi exploatare întrebuinţate de administraţia publică
sunt antiindustriale şi anticomerciale.
În primul rând, organelor administrative le lipseşte interesul personal pentru o bună
funcţionare a serviciilor publice şi pentru adaptarea lor la nevoile şi gusturile publicului.
Funcţionarii publici care-şi primesc regulat salariile, indiferent dacă serviciul public este bine
organizat sau nu, dacă funcţionează în condiţii bune sau nu şi dacă aduce venituri mai mari sau
mai mici, nu-şi vor da toată silinţa şi nu vor depune tot interesul pentru ca serviciul public să
funcţioneze în cele mai bune condiţii, să atragă publicul şi să-i mărească veniturile. Particularul
însă are un interes personal la buna funcţionare a întreprinderii. El o va organiza astfel încât să
dea maximul de randament cu minim de efort, o va adapta gustului şi nevoilor publicului ca să
atragă un număr cât mai mare de persoane şi va depune toate eforturile ca să mărească pe cât
posibil veniturile întreprinderii.”2
În acest sens, dreptul administrativ în colaborare cu ştiinţa administraţiei au căutat forme de
organizare şi exploatare a serviciilor publice economice, care să corespundă caracterului industrial
şi comercial al acestora, acestea fiind regia publică comercială3, concesiunea4 şi regia mixtă sau
întreprinderea mixtă5.
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Jean Rivero, Droit administratif. 9-ieme edition. Paris: Dalloz, 1980, pag. 459-460.
Erast Diti Tarangul, Tratat de drept administrativ român. Cernăuţi: Tipografia “Glasul Bucovinei”, 1944,
pag. 267-268.
Regia publică comercială este organizarea unui serviciu public într-un stabiliment public care este condus şi
funcţionează după principiile de organizare din întreprinderile particulare(E. D. Tarangul, op. cit., pag. 268).
În caz de concesiune serviciul public este încredinţat unui particular, care-l organizează şi-l conduce pe riscul
şi socoteala sa, remunerându-se din taxele încasate de la particulari.(E. D. Tarangul, op. cit., pag. 268).
Întreprinderea mixtă este o organizaţie autonomă la care participă statul şi capitalulprivat, formând o
societate pe acţiuni sau o cooperativă.(E. D. Tarangul, op. cit., pag. 268).
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Regăsim, de altfel, şi în România forma clasică a parteneriatului public-privat – concesiunea,
care poate avea ca obiect gestiunea unui serviciu public sau poate să fie îmbinată şi cu executarea
unei lucrări publice, cum ar fi: concesiunea telefoanelor, concesiunea construirii şi exploatării
liniei ferate Ploieşti-Târgovişte, Ploieşti-Vălenii de munte.
Însă, satisfacerea interesului general este asigurată nu doar de persoanele juridice de drept privat
cu scop lucrativ înfiinţate pentru satisfacerea intereselor patrimoniale private, ci şi de anumite
instituţii, create din iniţiativă privată, cu fonduri private şi fără scop lucrativ, cum ar fi asociaţiile(as
ociaţiunea1) şi fundaţiile(fondaţiunea2). Acestea fiind denumite stabilimente de utilitate publică.
„Stabilimentele de utilitate publică sunt persoane morale private, având o activitate conformă
cu dreptul privat, având libertatea de a acţiona sau nu, neavând nici privilegiile nici obligaţiunile
serviciilor publice, funcţionarii lor nu sunt funcţionari publici, iar legea persoanelor juridice din
6 februarie 1924 le numeşte persoane juridice de drept privat. Doctrina şi jurisprudenţa franceză
şi română le consideră în general, ca persoane morale de drept privat”.3 Pot fi citate ca stabilimente
de utilitate publică: Ateneul, Fondaţiunea universitară Carol I, Fondaţiunea ferdinand I, Institutul
de Ştiinţe administrative al româniei (legea din 28 martie 1928), Institutul social român, Societatea
de Geografie, Societatea de patronaj a liberaţilor din penitenciare, Materna, Societatea principele
Mircea, Eforia spitalelor civile, Eforia spitalelor brâncoveneşti, spitalul Xenocrat, Fondaţiunea
universitară Vasiliu Bolnavu, Eforia Kreţulescu, Azilul Zoe Slătineanu,etc.4
Dacă obiectul concesiunii îl formează serviciile publice comerciale şi industriale, atunci acti
vitatea de bază a stabilimentelor de utilitate publică o formează serviciile publice administrative.
În 1924, G. G. Mârzescu în încheierea pledoariei la expunerea de motive la legea Asociaţiunilor
şi Fondaţiunilor, afirma că „Nici statul, nici judeţele, nici comunele n-au posibilitatea să le
satisfacă(interesele generale n.a.) pe toate, în măsura necesară… astfel, că tot ce este necesar şi nu
poate intra în preocupările imediate ale autorităţilor publice, rămâne prin forţa lucrurilor pe
seama inteligenţei, conştiinţei, muncii, devotamentului şi generozităţii particularilor”5.
Peste tot în Europa asociaţiile şi fundaţiile au fost de-a lungul istoriei cele care au luptat şi luptă
pentru solidaritate şi pentru demnitatea fiinţei umane. Astăzi în Europa, cetăţenii se asociază liber
pentru a găsi soluţii la problemele societăţii, pentru a progresa spre un ideal comun. Cetăţenii au
nevoie să-i exprime noile libertăţi asociindu-se, apărându-şi împreună valorile fundamentale, acestea
fiind pentru ei o modalitate de afirmare a demnităţii, de a-şi asuma responsabilităţi şi a lua iniţiative.
În Statele Unite ale Americii întâlnim, de asemenea, forme de parteneriat public-privat în con
strucţia căilor ferate în a doua jumătate a secolului XIX (TransContinental Railroad, anul 1860).6
Sistemul de parteneriat public-privat la nivel local, după modelul pe care îl întâlnim în prezent,
se conturează la începutul anilor ‘80 ai secolului XX în Statele Unite ale Americii, sub forma
1
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Potrivit art. 31 din Legea persoanelor juridice, Aociaţiuni şi Fundaţiuni, nr. 21 din 6 februarie 1924:
“Asociaţiunea este convenţiunea prin care mai multe personae pun în comun, în mod permanent,
contribuţiunea lor materială, cunoştinţele şi activitatea lor pentru realizarea unui scop, care nu urmăreşte
foloase pecuniare sau patrimoniale. Scopul asociaţiunei poate fi pur ideal, corespunzând intereselor
generale ale colectivităţei, sau numai a unei categorii sociale, din care asociaţii fac parte, sau în fine să
corespundă intereselor personale nepatrimoniale ale asociaţilor”
Legea persoanelor juridice din 6 februarie 1924, prin art. 66 defineşte fondaţiunea “actul prin care o
persoană fizică sau juridică constituie un patrimoniu distinct şi autonom de patrimonial său propriu
şi-l destină, în genere, în mod permanent realizării unui scop ideal de interes obştesc”.
Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ. Bucureşti: Institut de arte grafice “E. Marvan”, 1934, pag. 181.
Paul Negulescu, op. cit., pag. 180.
Lorita Constantinescu, “ONG-urile între recunoaştere şi acceptare”, În interesul copilului nr. 4/1997,
pag. 5; citat de Ana Vasile, op. cit., pag. 6.
Parteneriatul public-privat: soluţie pentru un mai bun management al comunităţilor locale din România.
Ghid practic pentru consiliile judeţene (citat în continuare Ghid pentru parteneriatul public-privat),
coordonat de Anca Ghinea, elaborat de Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, aprilie 2004, p. 13.
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cooperării între autorităţile locale şi sectorul privat pentru implementarea unor proiecte ca
reabilitare a zonelor industriale aflate în declin.1
Concomitent, apar acte publice, legi pentru a da un suport iniţiativelor locale. Un exemplu în
acest sens este legea publică din Statele Unite ale Americii „Job Training Partnership Act”, care a
intrat în vigoare la l octombrie 1983.
Această lege reglementează colaborarea între autorităţi şi sectorul de afaceri pentru furnizarea
de servicii de formare profesională în folosul adulţilor şi tinerilor dezavantajaţi economic,
muncitorilor şomeri, precum şi altor persoane care întâmpină dificultăţi la angajare.
În Europa, parteneriatul public-privat, aşa cum îl înţelegem azi, a luat naştere în 1992 în Marea
Britanie, prin “Private Finance Initiative”, având probabil una dintre cele mai sofisticate structuri
pentru încurajarea parteneriatului public-privat, precum şi o politică la nivel naţional. Se
dovedeşte eficient în proiecte complexe(investiţii de anvergură, tehnologie înaltă) sau urgente,
pentru care Administraţia nu se poate angaja de una singură. Contractele de parteneriat au adus
un plus de eficacitate sectorului public prin aportul de inovaţie, inginerie financiară şi capacitate
de gestiune din sectorul privat.2
În Anglia, după 1997, acest mod de gestiune s-a dezvoltat mai ales în domeniul spitalicesc, iar
astăzi peste 15% din investiţiile publice britanice sunt realizate prin aceste contracte de tip „Private
Finance Iniţiative”, care s-au dovedit avantajoase pentru administraţie.3
În Franţa, forme de parteneriat între autorităţile locale şi comunitate, în înţelesul pe care îl
acceptăm astăzi, apar începând cu anii ‘80 pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei, precum
şi pentru asigurarea coeziunii sociale. Însă, prin Ordonanţa nr. 554 din 17 iunie 2004, Guvernul
francez a instituit un nou tip de contract, similar celui englez „Private Finance Iniţiative” apărut
după anul 1992, şi anume contractul de parteneriat. Conform prevederilor din Ordonanţă,
parteneriatul public-privat se realizează în baza unui contract administrativ prin care o persoană
publică poate încredinţa unui partener privat o misiune globală privind: finanţarea unor investiţii cu
caracter nematerial, lucrări sau echipamente necesare serviciului public; construirea unor lucrări sau
echipamente; întreţinerea, menţinerea lor în stare de funcţionare, exploatarea sau gestiunea lor sau,
după caz, alte prestaţii care concură la îndeplinirea serviciului public de către autoritatea publică.
Prin urmare, parteneriatul public-privat în Franţa reprezintă o nouă formă de contract public
fondat pe tehnici de finanţare specifice sectorului privat şi pe o împărţire optimizată a riscurilor.
“Această nouă generaţie de contracte este strâns legată de noul management public, care promovează
gestionarea prin performanţă”4.
În România post-decembristă, primele structuri de parteneriat public-privat s-au format adhoc la nivel naţional, încă de la jumătatea anilor ‘90, cu prilejul elaborării unor strategii sectoriale
ori naţionale, precum şi ca structuri instituţionalizate, cum sunt Comisia Tripartită şi Consiliul
Economic şi Social.5
De asemenea, se întâlnesc forme de parteneriat public-privat între stat şi parteneri locali
pentru lucrări în infrastructură, cum este cazul proiectului Vivendi (privatizarea distribuţiei de
apă pentru municipiul Bucureşti).
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Local partnership for better governance (Parteneriatul local pentru o mai bună guvernare), OECD, Paris,
2001, pag. 15; citat de Dana Apostol Tofan, “Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul
parteneriatului public-privat”, Revista de drept public nr. 2/2004, pag. 93.
Mariana Stancu-Ţipişcă, Eficacitatea economico-socială a parteneriatului public-privat, în Revista de
Drept Public nr.1/2007, Editura C:H:Beck, Bucureşti, pag. 123.
Rodica Narcisa Petrescu, Impactul adoptării ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 asupra con
tractului de parteneriat public-privat, în Revista de Drept Public nr.1/2007, Editura C:H:Beck, Bucureşti, pag. 100.
Frédéric Marty, Sylvie Trosa, Arnaud Voisin, Les partenariats public-privé, La découverte, Paris, 2006;
citat de Mariana Stancu-Ţipişcă, op. cit., pag. 123.
Ghid pentru parteneriatul public-privat, pag. 7.
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În ultimi doi ani, autorităţile administraţiei publice locale din România au început să încheie
parteneriate cu sectorul privat şi societatea civilă în vederea realizării unor investiţii în
infrastructură şi pentru operarea unor servicii publice de interes local, orientare ce ţine
preponderent de avantajele pe care, de regulă, le presupune un astfel de parteneriat, şi anume: de
împărţire a costurilor realizării unei investiţii, a riscurilor asociate exploatării acesteia şi parţial
de lipsa resurselor din administraţia publică locală destinate investiţiilor1.
Dar, particularii se pot implica în realizarea sarcinilor administraţiei publice nu numai prin
constituirea unor stabilimente de utilitate publică, ci şi prin punerea la dispoziţia administraţiei a
unor mijloace materiale şi băneşti, sub formă de donaţii şi sponsorizări, participând împreună cu
autorităţile publice la finanţarea unor acţiuni de interes public. Însă, dezvoltarea acestui fenomen
trebuie încurajată prin politicile fiscale promovate de către state, care recunosc în anumite limite,
drept cheltuieli sociale astfel de viramente, deducându-le din baza impozabilă.2
Şi totuşi, practica contemporană ilustrează dezvoltarea participărilor financiare private la realizarea
sarcinilor administraţiei publice, majoritatea ţărilor europene având reglementări privind acordarea
de avantaje fiscale persoanelor fizice şi juridice care practică mecenatul, donaţia sau sponsorizarea.
Parteneriatul public-privat în Republica Moldova este practicat foarte puţin la momentul
actual, fiind reglementate şi întâlnindu-se achiziţiile publice şi concesiunea, ca forme juridice de
realizare a parteneriatului.
Concesiunea are o aplicabilitate în gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală, şi anume
serviciul de alimentare cu apă potabilă, serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate, precum şi
serviciul de salubrizare este gestionat în anumite localităţi din ţară prin contractul de concesiune.3
În situaţia actuală, când datorită problemelor financiare autorităţile publice locale sunt în
imposibilitate de a înfiinţa şi gestiona serviciile publice, este recomandabil a se aplica parteneriatul
public-privat, care este practicat cu succes în toate ţările dezvoltate.
Aplicarea parteneriatului public-privat în scopul asigurării populaţiei cu servicii publice de
interes vital depinde, în mare măsură, de nivelul şi calitatea reglementărilor juridice din acest
domeniu. În Republica Moldova legislaţia în acest domeniu lasă de dorit, motiv pentru care
implementarea parteneriatelor public-private sunt abandonate încă înainte de a fi începute.
În ceea ce priveşte parteneriatul dintre administraţia publică şi organizaţiile neguvernamentale4
este slab dezvoltat în Republica Moldova. Constrângerile constau în: incompetenţa şi experienţa
profesională insuficientă în domeniul parteneriatului; gradul redus de reprezentativitate al
organizaţiilor non-guvernamentale şi al asociaţiilor profesionale sau tehnice, în societatea civilă;
încrederea reciprocă fragilă; sprijinul comunităţilor din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor
non-guvernamentale este aleator; cadru instituţional puţin flexibil, incapabil să stimuleze
comunicarea şi implementarea deciziilor la nivelele de competenţă optime; lipsa unor mecanisme
adecvate (instituţionalizate) pentru parteneriatul public-privat.5
Prin urmare, parteneriatul public-privat ne aşteaptă să-i venim în întâmpinare, astfel încât să
dezvoltăm o infrastructură care să ne apropie şi mai mult de integrarea în Uniunea Europeană,
integrarea din punct de vedere al serviciilor publice, extrem de important fiind atât infrastructura,
cât şi modalităţile de realizare.
1
2

3
4

5

Idem.
Emil Bălan, Participări financiare private la realizarea sarcinilor administraţiei publice, în Caietul ştiinţific
al ISAR nr.1, Sibiu, 1999, pag. 76.
Maria Orlov, Ştefan Belecciu, Drept administrativ. Chişinău: Editura “Elena V. I.”, 2005, pag. 207.
Potrivit art. 71 din carta ONU, prin organizaţie neguvernamentală se înţelege o grupare de personae
private care urmăresc, peste frontiere, satisfacerea intereselor sau idealurilor commune şi susceptibile de
a fi consultate de ONU şi de instituţiile specializate(R. Guillien şi J. Vincent, lexique de termes juridiques,
8 edition, Dalloz, Paris, 1990, pag. 353-354).
Rodica Melinte, Parteneriatul public privat, Caietul ştiinţific al ISAM nr. 1/2006, Chişinău, 2006, pag. 502.
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SERVICIILE PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
PROBLEME ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE
CIUMAC Eugenia, doctorand,
UTM, Chişinău

LOCAL PUBLIC SERVICES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA:
PROBLEMS AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT
RESUME
In the perspective of integration into European Union, the Republic of Moldova is at the decisive
moment for future sector of local public services and, namely at those one, when it is necessary to
adopt some certain national strategies, that may allow acceleration of the development of this domain in correspondence with needs of local communities and provisions of European Directives,
having as final scope the supply/provision of public utilities of local interest in optimal conditions
and at accessible prices/tariffs.
Primary objective of this strategy is to formulate policies, to establish objects, to identify solutions
and directions of activity is such a degree as to ensure acceleration of development and efficiency of
services of public utilities and, at the same time, development, revival and modernization of correspondent infrastructures as to provide every citizen with free and non-discriminatory access to the
services of public utilities.
In the context of present publication, under term “local public services”, we understand the complex of activities of general public utility and interest, which are carried out at the level of communities, cities, municipalities and districts under a control, with coordination and within responsibility
of authorities of local public administration with the purpose of satisfaction of requirements of local
communities.
In order to be efficient, services of public utilities shall be arranged and administered with observance of following principles: a) local autonomy; b) decentralization of public services; c) subsidization and proportionality; d) responsibility and legality; e) intercommunity relations; f) durable development and correlation of requirements with resources; g) protection and safety of natural and
created environment; h) assurance of population hygiene and health; i) efficient administration of
public or private property of administrative and territorial units; j) participation and consulting of
citizens; k) free access to information concerning public services.
Management of public services utilities being the method of arrangement, operation and administering of public services utilities in order to supply/provide them in conditions set by authorities of
local public administration can be organized and realized in following ways:
a) direct management;
b) delegated management.
In the Republic of Moldova, access of population to public utilities is yet very limited being at a
level, which is much lower then one in European Union. Besides, the sector of services of public
utilities of local interest encounters with numerous and difficult problems.
Deficiencies in rendering/providing local public services affect financial results of their operators.
In this work, the result of comparative financial analysis is presented for economic agents from the
Republic of Moldova in dependence of the type of property and distinguishing the municipal enterprises. Conclusion is that municipal enterprises rendering/providing local public services utilities are
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operating at a loss. Furthermore, the phenomena of operation at a loss in the case of municipal enterprises enhances from year to year.
On the basis of studies of international experience and, especially, of the one from EU countries,
the work proposes strategic directions, which shall be followed by policies of development of local
public services and the reform of this sector of activity in the Republic of Moldova.
Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 15 ani transformări
importante, atât din punct de vedere organizatoric cât şi tehnic. Aceste transformări au fost, însă,
rezultatul unor acţiuni şi iniţiative conjuncturale şi nu al unor acţiuni planificate, bazate pe o
strategie sectorială coerentă. În consecinţă, comparativ cu necesităţile şi aşteptările populaţiei
impactul avut a fost limitat şi nesatisfăcător.
Considerând dimensiunea socială importantă şi rolul decisiv în menţinerea şi consolidarea
coeziunii sociale, asigurarea dezvoltării durabile a localităţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
şi de muncă la nivelul comunităţilor locale şi evitarea excluziunii sociale, în prezent, domeniul
serviciilor publice locale, a devenit una din preocupările majore ale autorităţilor administraţiei
publice, atât la nivel central cât şi la nivel local.
În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, Republica Moldova se află într-un moment
decisiv pentru viitorul sectorului serviciilor publice locale şi anume - acela al necesităţii adoptării
unei strategii naţionale care, având ca finalitate furnizarea/prestarea utilităţilor publice de interes
local în condiţii optime şi la preţuri/tarife accesibile, să permită accelerarea dezvoltării acestui
domeniu în corespundere cu nevoile colectivităţilor locale şi cu prevederile directivelor europene.
Obiectivul primar al acestei strategii trebuie să fie formularea politicilor, stabilirea obiectivelor,
identificarea soluţiilor şi a direcţiilor de acţiune în măsură să asigure accelerarea dezvoltării şi
eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, revitalizarea şi
modernizarea infrastructurii aferente, astfel încât fiecărui cetăţean sa-i fie asigurat accesul liber şi
nediscriminatoriu la serviciile comunitare de utilităţi publice.
Din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cadrul de reglementare
a sectorului serviciilor publice locale trebuie reconsiderat şi aliniat la conceptele şi principiile
europene privind serviciile de utilitate şi interes public definite în Cartea Albă a Serviciilor Publice
de Interes General, document aflat în dezbaterea membrilor Uniunii Europene.
Prin noţiunea de servicii publice locale vom înţelege, în contextul prezentei publicaţii,
ansamblul activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor sau raioanelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor
administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale. De regulă,
serviciile publice locale asigură următoarele utilităţi: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi
epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) producţia,
transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termica în sistem centralizat; e) salubrizarea
localităţilor; f) iluminatul public; g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor
administrativ-teritoriale; h) transportul public local, etc.
Deşi fac parte din sfera serviciilor publice de interes general, serviciile publice locale au
următoarele particularităţi:
i) au caracter economico-social;
ii) răspund unor cerinţe şi necesitaţi de interes şi utilitate publică;
iii) au caracter tehnico-edilitar;
iv) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;
v) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;
vi) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
vii) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau raionale;
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viii) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale;
ix) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţa;
x) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în
baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;
xi) sunt furnizate/prestate pe baza principiului “beneficiarul plăteşte”;
xii) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii se face prin preţuri, tarife sau
taxe speciale.
Pentru a fi eficiente, serviciile de utilităţi publice trebuie să fie organizate şi administrate cu
respectarea principiilor: a) autonomiei locale; b) descentralizării serviciilor publice; c)
subsidiarităţii şi proporţionalităţii; d) responsabilităţii şi legalităţii; e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; g) protecţiei şi conservării mediului
natural şi construit; h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; i) administrării eficiente a bunurilor
din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; j) participării şi
consultării cetăţenilor; k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.
Pe de altă parte, serviciile de utilităţi publice trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale:
a) universalitate; b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale; c)
adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; d) accesibilitate egală şi nedis
criminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale; e) transparenţa şi protecţia utilizatorilor.
Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure:
• satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor
contractuale;
• sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;
• protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;
• funcţionarea optima, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate
şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător
parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile
de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;
• introducerea unor metode moderne de management;
• introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor,
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;
• protejarea domeniului public şi privat şi a mediului, în conformitate cu reglementările
specifice în vigoare;
• informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;
• respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial,
restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol.
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice, prin care înţelegem modalitatea de organizare, func
ţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în
condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, poate fi organizată şi realizată în
următoarele modalităţi:
a) gestiunea directă;
b) gestiunea delegată.
Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale
sau asociaţiile de dezvoltare comunitară îşi asumă, în calitate de operator, toate sarcinile şi
responsabilităţile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi
publice şi la administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente.
Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice
locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale
sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz, care pot fi:
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a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului
propriu al consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale;
b) servicii publice sau direcţii de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul
aparatului propriu al consiliului local al unităţii administrative-teritoriale, având autonomie
financiară şi funcţională;
c) servicii publice sau direcţii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea
consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitara,
având patrimoniu propriu, gestiune economică proprie şi autonomie financiară şi funcţională.
Operatorii organizaţi ca servicii publice de specialitate cu personalitate juridică sunt subor
donaţi autorităţilor administraţiei publice locale, posedă un patrimoniu propriu, funcţionează pe
baza de gestiune economică şi se bucura de autonomie funcţională şi financiară; aceşti operatori
întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directa furnizează/prestează un
serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii aferente acestuia, pe
baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptată de consiliile locale sau de asociaţia
de dezvoltare comunitara, după caz, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de
reglementare competentă.
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale
sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă unuia sau mai multor operatori toate
sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi
administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, pe bază de contract.
Încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice se aprobă prin
hotărâri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de consiliile locale sau de
asociaţiile de dezvoltare comunitară.
Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilităţi publice,
care pot fi:
a) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice, înfiinţate de
autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital
social al unităţilor administrativ-teritoriale;
b) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice rezultate ca urmare
a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local ori a serviciilor publice de spe
cialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în
totalitate sau în parte, în calitate de proprietar/coproprietar, de unităţile administrativ-teritoriale;
c) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice cu capital social
privat sau mixt.
Aceşti operatori îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează/prestează
un serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii aferente acestuia,
în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, aprobat de consiliile locale sau de asociaţiile
de dezvoltare comunitara şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă.
Contractul de delegare a gestiunii poate fi:
a) contract de concesiune;
b) contract de parteneriat public-privat.
Furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice se realizează în una dintre următoarele
modalităţi:
a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator şi
utilizatorul direct;
b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet;
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c) prin achitarea unei taxe speciale, în situaţia în care încheierea contractului de furnizare sau
de prestare a serviciului între operator şi utilizatorul indirect nu este posibilă din punct de vedere
tehnic şi comercial sau în situaţia în care, în hotărârea de delegare a gestiunii, este prevăzută
această modalitate, precum şi cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat.
Finanţarea furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice trebuie examinată separat pentru
cazul finanţării cheltuielilor curente şi a celor de capital.
Astfel, finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi
publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează
pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării
activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigura prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale
operatorilor. Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub forma de
preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după
caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilităţii şi eficientei economice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii
publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizarii/prestării serviciilor.
Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea
metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor
de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a
costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de
delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a
sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. Stabilirea, ajustarea şi modificarea
preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul
elaborate de autorităţile de reglementare competente.
Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se
stabilesc, se ajustează sau se modifica prin hotărâri ale consiliilor locale sau, după caz, ale
asociaţiilor de dezvoltare comunitara, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de
reglementare competentă.
Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu respectarea
legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor
publice, în temeiul următoarelor principii:
a) promovarea rentabilităţii şi eficientei economice;
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi utilizarea
lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii aferente;
c) consolidarea autonomiei fiscale a unităţilor administrative-teritoriale pentru crearea
mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor;
d) consolidarea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne
sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii aferente serviciilor, în condiţiile legii;
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism,
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor
administrative-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile
asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor;
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b) credite bancare, ce pot fi garantate de către autorităţile administraţiei publice locale, de
Guvern sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare;
c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale, potrivit legii;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanţarea unor programe de
investiţii realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de
credite ai bugetului de stat;
f) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul
“construieşte-operează-transferă” şi variante ale acestuia, în condiţiile legii;
g) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori;
h) alte surse, constituite potrivit legii.
Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale
aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri
publice, sau revin în proprietatea publica a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu
finanţare privată în cadrul unor programe de investiţii asumate de operator prin contractul de
delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.
În Republica Moldova, accesul populaţiei la utilităţile publice este încă foarte limitat, situânduse cu mult sub nivelul din Uniunea Europeană. În plus, sectorul serviciilor de utilităţi publice de
inters local se confruntă cu numeroase şi dificile probleme. În calitate de argumente, prezentăm
în tabelul 1 sintetiza problemelor majore şi măsurile care, în opinia noastră, fiind implementate
ar putea contribui la dezvoltarea calităţii serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a
apelor uzate şi a serviciului de salubrizare a localităţilor.
Probleme existente în prestarea / furnizarea
unor servicii publice locale şi soluţiile posibile
Denumirea
serviciliul
public local
Serviciul de
alimentare
cu apă,
canalizare şi
epurare a
apelor uzate

Probleme existente în prestarea/furnizarea
serviciului respectiv în Republica Moldova
• Tehnologia de tratare şi epurare a apei
depăşită;
• Instalaţii şi echipamente uzate fizic şi
moral care nu sunt adecvate pentru tratarea
apei din actualele surse de apă disponibile
sau pentru epurarea apelor uzate;
• Starea nesatisfăcătoare a reţelelor de dis
tribuţie şi a sistemelor de canalizare (reţele
vechi pe care se produc avarii frecvente, se
înregistrează pierderi importante de apă şi
care facilitează contaminarea apei potabile).
• Finanţarea insuficientă comparativ cu
necesarul mare de investiţii identificat
În consecinţă, este imposibilă asigurarea
consumatorilor cu apă potabilă de calitate
timp de 24 ore/zi. Totodată, cantităţi mari
de apă uzată neepurată sunt descărcate în
mediul acvatic sau în pânza fratică.

Tabelul 1.

Soluţii posibile
- implementarea unui sistem de
monitorizare a calităţii apei potabile
pentru întreaga ţară;
- implementarea îmbunătăţirilor
tehnologice la staţiile de tratare a
apei;
- reabilitarea reţelelor de transport
şi distribuţie a apei potabile;
- înlocuirea instalaţiilor interioare
la
nivelul
utilizatorilor
şi
generalizarea contorizării;
- construirea şi reabilitarea siste
melor de colectare, canalizare, epu
rare şi evacuare (reţelele de cana
lizare, colectoare, staţii de epurare a
apelor uzate, staţii de pompare,
etc.)
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Serviciul de - nivel redus al colectării deşeurilor;
salubrizare a - în prezent, la nivel local, deşeurile
localităţilor municipale nu sunt colectate selectiv în
scopul valorificării materialelor reciclabile,
decât într-o măsură foarte mică;
- lipsa incineratoarelor pentru deşeurile
municipale;
- starea nesatisfăcătoare a depozitelor de
deşeuri, lipsa de conformitate a depozitelor
cu normele europene, etc.

Stabilirea graduală la nivel naţional
a unui sistem de management al
deşeurilor municipale care să
presupună:
- colectarea / colectarea selectivă;
- transportul şi transferul deşeurilor;
- recuperarea şi reciclarea anumi
tor fracţiuni din deşeurile munici
pale cu accent pe ambalajele de
plastic;
- recuperarea energiei;
- tratarea deşeurilor şi neutralizarea
acestora;
- depozitarea (eliminarea finală)
în depozite controlate, conforme cu
legislaţia de mediu în vigoare.

Deficienţele în prestarea / furnizarea serviciilor publice locale afectează rezultatele financiare
ale operatorilor acestora. Astfel, tabelul 2 prezintă rezultatul analizei financiare comparate a
agenţilor economici din Republica Moldova după forma de proprietate cu evidenţierea
întreprinderilor municipale. Din tabel urmează că întreprinderile municipale prestatoare/
furnizoare de servicii locale de utilitate publică generează pierderi. În plus, fenomenul de generare
a pierderilor în cazul întreprinderilor municipale ia amploare din an în an.
Tabelul 2.
Rentabilitatea financiară (profitul până la impozitare / capitalul permanent), %
Agenţii economici după forma de proprietate / numărul
de întreprinderi care au prezentat rapoarte financiare
2001
2002
2003
2004
în 2001-2004
4.07
Total pe forme de proprietate (22956 / 24685 / 25667/28119) -1.9
0.27
3.62
6.19

Proprietatea privată, total (20220/21915/22817/24979),
inclusiv:

-0.61

Proprietatea privată (814/928/1214/1419)

-11.55 -6.14

14.83

20.14

Proprietatea publică (810/780/766/855), inclusiv:

-0.94

1.42

2.64

2.05

Întreprinderi de stat (616 / 552 / 530/522)

-0.95

2.76

5.23

4.68

Întreprinderi municipale (194 / 225 / 236/333)

-0.93

-0.36

-1.05

-1.86

2.88

6.08

_________

inclusiv: proprietatea privată; proprietatea colectivă, inclusiv colhoznică; proprietatea organizaţiilor
obşteşti; proprietatea organizaţiilor religioase.

Studierea experienţei internaţionale, şi în special a celei din ţările UE, ne permite să considerăm
că politicile privind dezvoltarea serviciilor publice locale şi reforma acestui sector de activitate în
Republica Moldova trebuie să urmărească următoarele direcţii:
- organizarea serviciilor publice locale în conformitate cu cerinţele populaţiei;
- introducerea standardelor de calitate (a indicatorilor de performanţă) care să permită
monitorizarea şi evaluarea serviciilor publice locale;
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- armonizarea legislaţiei cu privire la sistemul de subvenţii pentru sectorul serviciilor publice
locale cu legislaţia UE în domeniu şi la perfecţionarea sistemului de tarifare;
- liberalizarea pieţei serviciilor publice locale şi excluderea din legislaţie a tuturor obstacolelor
instituţionale care împiedică investiţiile private în infrastructura aferentă utilităţilor publice;
- promovarea relaţiilor contractuale echilibrate, orientate spre performanţă, bazate pe
noţiunea gestiunii delegate;
- elaborarea sistemului de evaluare şi monitorizare a respectării contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor publice locale;
- simplificarea procedurilor de eliberare a acordurilor, licenţelor şi autorizaţilor;
- elaborarea metodologiilor de monitorizare şi evaluare a performanţelor serviciilor publice
locale;
- declanşarea şi extinderea procesului de descentralizare în conformitate cu principiul
subsidiarităţii, limitând aria de intervenţie a Guvernului la nivel local numai pentru cazurile în
care anumite servicii publice, programe sau proiecte nu pot fi realizate cu resurse locale şi de către
autorităţile publice locale;
- redimensionarea rolului consiliilor raţionale privitor la furnizarea şi prestarea serviciilor
publice locale;
- direcţionarea activităţii consiliilor raţionale pe realizarea investiţiilor în infrastructura
tehnico-edilitară de interes raional;
- extinderea gestiunii delegate a serviciilor publice locale bazată pe contracte de concesiune
şi contracte de parteneriat public-privat, promovarea privatizării privatizării operatorilor
furnizori/prestatori ai serviciilor publice locale şi atragerea investiţiilor private în dezvoltarea şi
modernizarea sistemelor locale de utilităţi publice;
- introducerea la nivel municipal şi raional a funcţiei de manager / director general al
serviciilor publice locale care să preia activitatea primarilor/viceprimarilor sau preşedinţilor/
vicepreşedinţilor de consilii raţionale legată de conducerea, coordonarea, monitorizarea şi
controlul serviciilor publice de interes local şi raional;
- elaborarea metodologiei decizionale privind proiectarea, fundamentarea, aprobarea şi
finanţarea investiţiilor publice de interes local;
- întocmirea şi aplicarea Cartei serviciilor publice locale în care să se publice standardele de
calitate pentru fiecare tip de serviciu, metodologiile de evaluare şi monitorizare corespunzătoare
şi regulamentele de licenţiere;
- eliminarea neregularităţilor care afectează concurenţa pe piaţa serviciilor de utilităţi publice
şi reducerea prin reglementări corespunzătoare a influenţei caracterului de monopol al acestor
servicii;
- introducerea şi aplicarea principiului “poluatorul plăteşte” în domeniul serviciilor publice
locale şi internalizarea costurilor de mediu;
- introducerea la nivelul operatorilor serviciilor publice locale a sistemului de management
de mediu ISO 14.001;
- promovarea privatizării operatorilor producători şi distribuitori de energie termică şi a
implicării sectorului privat în finanţarea, realizarea şi exploatarea de noi capacităţi şi producţia
energiei termice, bazate pe congenerare şi pe resurse naturale nepoluante şi regenerabile (energie
geotermică, energie solară, gaz de fermentaţie, biomasă), etc.
Considerăm că dezvoltarea unei administraţii locale descentralizate capabile să furnizeze
servicii publice de calitate şi eficiente trebuie obligatoriu să urmărească promovarea, iniţierea şi
ducerea la bun sfârşit a unei transformări fundamentale în furnizarea serviciilor publice, în
conformitate cu obiectivele UE pentru dezvoltare socio-economică locală, o dezvoltare regională
echilibrată şi îmbunătăţirea condiţiilor generale de viaţă pentru cetăţeni.
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Procesul de descentralizare şi deconcentrare trebuie susţinut printr-un proces politic şi
legislativ profesionist, participativ şi consultativ, care să implice toţi actorii, Guvernul (în special,
Ministerul administraţiei publice locale şi Ministerul finanţelor) şi societatea civilă, structurile
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, şi care să ţină cont de experienţa
internaţională relevantă. Trebuie să se considere o reconfigurare fundamentală a sistemului de
furnizare a serviciilor publice care să includă o mai mare autonomie financiară şi legături mai
strânse între sectorul public şi privat în furnizarea serviciilor, pentru a asigura un nivel mai înalt
de eficienţă şi de responsabilitate faţă de cetăţean. Acest lucru va implica implementarea unui
cadru instituţional legal, agreat politic şi coerent, printr-un program solid de creştere a capacităţii
locale pentru exercitarea noilor competenţe.
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SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SECTORUL PUBLIC
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REZUMAT
Lucrarea prezintă sisteme de management al calităţii aplicabile sectorului public şi guvernării.
Managementul calităţii totale aplicat sectorului public forţează managementul să gândească din
punctul de vedere al definirii calităţii, prin prisma cetăţeanului, a îmbunătăţirii proceselor, a
planificării strategice pe termen lung.
Aplicarea standardelor ISO 9000 în instituţiile publice se află la baza celor opt principii de
management al calităţii pentru cerinţele unei bune guvernări, şi anume: Orientarea către populaţie;
Leadership; Implicarea indivizilor; Abordarea procesuală; Abordarea sistemică a managementului;
Îmbunătăţirea continuă; Abordare concretă în luarea deciziilor; Relaţii reciproc avantajoase cu
furnizorii. Aceste standarde reprezintă un set de reguli de bună practică.
În concluzie, orientarea sectorului public spre calitate, este strict legată de cerinţele actuale şi
viitoare de realizare a unui ideal – buna guvernare, orientată spre cetăţean.

ABSTRACT
The paper presents quality management systems applicable on the public system and government.
Total Quality Management on the public sector forces the management to think from the point
of view of quality terms, for the citizen, for the processes improvement, strategic plans on long term.
The ISO 9000 standards application on the public institution has to respect the eight principles
of the quality management for good governance: population orientation, leadership, individual’s
implication, processes approach, systemically approach of the management, continuous improvement, right approach of the decision making system, win-win approach of the supplier’s relationship.
That standards represents rules of good practice.
In conclusion, the quality orientation of the public sector is conected to the ideas of the good
governance, citizen oriented.
Managementul calităţii totale (TQM) este un set de principii şi o serie de tehnici calitative
destinate să îmbunătăţească în mod continuu şi, dacă este necesar, să transforme procese din
interiorul organizaţie, de la vârf până la bază, astfel încât clienţii să fie mulţumiţi în totalitate de
produsele organizaţiei, de performanţa ei, de procedurile şi de angajaţii ei.1
Aplicat în sectorul public, Managementul calităţii totale poate fi un management foarte
eficient în reconcentrarea misiunii guvernelor de „servitori” ai cetăţenilor, concentrându-se astfel
resursele administraţiei publice în procesele guvernamentale care pot fi mărite astfel încât să
ofere servicii de înaltă calitate, încurajând descentralizarea autorităţii birocratice, accentuând
prevenirea problemelor şi ajutând administratorii publici să realizeze faptul că majoritatea acestor
probleme sunt rezultatul unor sisteme defectuoase (că ele nu rezultă din oameni defectuoşi),
înţelegere care poate avea efecte pozitive şi asupra managementului resurselor umane aferente
sectorului public.
1

Henry, N., (2005), Administraţie publică şi afaceri publice, Editura Cartier, Chişinău, pag. 492
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Studiile efectuate asupra utilizării Managementul calităţii totale în sectorul public, în opinia
profesorului Nicolas Henry, concluzionează faptul că, punctele forte ale TQM rezidă mai mult pe
filozofia managementului calităţii sociale şi mai puţin în comandamentele şi în tehnicile sale.
TQM forţează managementul să gândească din punctul de vedere al definirii calităţii, prin prisma
consumatorului, a îmbunătăţirii proceselor (şi, dacă este necesar, a înlăturării proceselor slabe în
favoarea creării unor abordări cu totul noi), a măririi posibilităţilor angajaţilor, a planificării
strategice pe termen lung şi a unei nemulţumiri continue cu privire la starea de lucruri.
Standardele ISO 9000 – 9001 – 9004 - Sisteme de Management al Calităţii - sunt aplicabile
tuturor organizaţiilor (indiferent de mărimea lor) şi tuturor genurilor de activităţi.
Vom prezenta posibila aplicare a standardelor ISO 9000 în instituţiile publice, pentru a fi
introduse şi aplicate în guvernarea publică, recomandată de Comitetul pentru Comerţ, Industrie
şi Dezvoltarea Afacerilor din cadrul Comisiei Economice pentru Europa în anul 2005 – material
care oferă soluţii practice pentru o strategie în vederea îmbunătăţirii guvernării publice, în
încercarea de realizare a unei bune guvernări.
Localizarea standardelor: standardele ISO 9000 îşi găsesc aplicabilitatea în toate organizaţiile
care produc bunuri şi/sau oferă servicii. Guvernarea publică se bazează pe organizaţii, care în
majoritatea cazurilor oferă servicii publicului (populaţiei, individului), dar adesea produc şi
bunuri.
Termenul „guvernare” înseamnă procesul de luare de decizii si procesul prin care deciziile sunt
(sau nu) implementate. Termenul de guvernare poate fi utilizat în mai multe contexte cum ar fi:
guvernare corporativă, guvernare internaţională, guvernare naţională şi guvernare locală.
Prezentarea Standardelor ISO 9000-9001-9004:
4. ISO 9000 conţine elemente fundamentale şi de vocabular
5. ISO 9001 defineşte cerinţele (acesta este „Standardul ISO” prin care se stabileşte Certificatul
de Conformitate şi i se eliberează acest Certificat.)
6. ISO 9004 oferă liniile directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor
Conform standardului ISO 9001 „ lanţul de livrare” este ilustrat după cum urmează:
Furnizor__________organizaţie___________client
În guvernare, acesta are următoarea corespondenţă:
Populaţie_____________________guvernare____________________populaţie
(efectuează şi autorizează)

(guvernează)

(beneficiază de o bună guvernare)

Autorizaţie_________guvernare________populaţie
(Autorizaţia este procesul alegerilor democratice şi libere, prin care Populaţia îşi alege liderii
pentru a guverna în cicluri de 4-5-6 ani)
Aceste standarde nu conţin idei noi sau radicale. Ele au fost adunate din experienţa practică.
Aceste standarde nu spun cum trebuie satisfăcute cerinţele ci ce ar trebui făcut, în termeni foarte
generali. Ele oferă o foarte bună bază pentru îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor (a populaţiei),
odată cu reducerea costurilor.
Conceptul de management al calităţii este aplicat în principal prin asigurarea calităţii: cel mai bun
nivel de calitate este atins prin testarea sa într-un produs. Prevenirea problemelor de calitate este calea
cea mai eficace de a gestiona calitatea. Planificarea adecvată şi organizarea factorilor şi circumstanţele
de producţie pentru a depăşi şi pentru a evita problemele de calitate (acţiuni de prevenire).
Pe scurt: introducerea unui sistem valoros de management al calităţii ajută la asigurarea ordinii
în instituţiile publice, care pot astfel preveni probleme sau în unele cazuri pot corecta probleme,
înainte ca acestea să producă daune.
Din moment ce guvernarea este un tip de serviciu (pentru populaţie), Standardele
Internaţionale 9000-9001-9004 au fost testate la diferite niveluri în guvernare. Succesul depinde
de o adaptare corectă a standardelor.
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Noile Standarde Internaţionale 9000-9001-9004 sunt bazate pe opt principii de management al
calităţii:
Principiul 1 - Orientarea către client, în care organizaţiile depind de clienţii lor şi, prin urmare,
ar trebui să înţeleagă nevoile prezente sau viitoare ale clienţilor, ar trebui să satisfacă cerinţele
clienţilor şi să se lupte pentru a depăşi aşteptările clienţilor;
Principiul 2 – Leadership, în baza căruia liderii stabilesc scopul comun şi direcţia organizaţiei
lor, aceştia ar trebui să creeze şi să menţină mediul intern în care personalul să devină pe deplin
implicat în atingerea obiectivelor organizaţiei;
Principiul 3: Implicarea personalului, care statuează faptul că personalul de la toate nivelurile
constituie esenţa unei organizaţii, iar implicarea sa deplină permite ca abilităţile sale să fie folosite
în beneficiul organizaţiei.
Principiul 4: Abordare procesuală, reflectă faptul că rezultatul dorit este atins mai eficient când
activităţile şi resursele corespunzătoare sunt gestionate ca şi părţi ale unui proces.
Principiul 5: Abordarea sistemică a managementului, abordează identificarea, înţelegerea şi
gestionarea proceselor intercorelate, deoarece un sistem contribuie la eficienţa şi eficacitatea
organizaţiei pentru atingerea obiectivelor sale.
Principiul 6: Îmbunătăţire continuă, care de bazează pe faptul că îmbunătăţirea continuă a
performanţei generale ale organizaţiei ar trebui să fie un obiectiv permanent al organizaţiei.
Principiul 7: Abordare concretă în luarea deciziilor, stabileşte că deciziile eficace sunt bazate pe
analiza datelor şi informaţiilor.
Principiul 8: Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii, apreciază că organizaţia şi furnizorii
acesteia sunt interdependenţi, iar o relaţie reciproc avantajoasă măreşte capacitatea acestora de a
crea valoare.
Aplicarea principiilor de management al calităţii sunt aceleaşi pentru cerinţele unei bune
guvernări: Vom prezenta, de asemenea, beneficiile rezultate din utilizarea lor şi din acţiunile pe
care liderii-managerii le întreprind în aplicarea principiilor pentru îmbunătăţirea performanţelor
lor de guvernare.
Principiul 1: Orientarea către populaţie
Guvernările depind de Populaţiile lor şi, prin urmare, ar trebui să înţeleagă nevoile prezente
sau viitoare ale acestora, ar trebui să satisfacă cerinţele Populaţiilor şi să se lupte pentru a depăşi
aşteptările acestora.
Beneficii cheie:
2. Eficacitate mai mare în utilizarea resurselor guvernării pentru a accentua satisfacţia
Populaţiei.
3. Fidelitatea Populaţiei, care duce la autorizarea în continuare a guvernării (la următoarele
alegeri).
Aplicarea principiului de orientare către Populaţie conduce la:
 Cercetarea şi înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor Populaţiei (cercetarea opiniei publice).
 Asigurarea faptului că obiectivele guvernării sunt legate de nevoile şi aşteptările
Populaţiei.
 Comunicarea nevoilor şi aşteptărilor Populaţiei în timpul guvernării.
 Măsurarea satisfacţiei Populaţiei şi acţionarea asupra rezultatelor.
 Gestionarea sistematică a relaţiilor dintre Populaţii.
 Asigurarea unei abordări echilibrate între satisfacerea Populaţiilor şi a altor părţi
interesate (cum sunt guvernări vecine, guvernări mai înalte, finanţatori, comunităţi locale şi
societatea ca întreg).
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Principiul 2: Leadership
Liderii stabilesc scopul comun şi direcţia de guvernare. Ei ar trebui să creeze şi să menţină
mediul intern în care indivizii să devină pe deplin implicaţi în atingerea obiectivelor guvernării.
Beneficii cheie:
 Indivizii vor înţelege şi vor fi motivaţi pentru a atinge scopurile şi obiectivele
guvernării.
 Activităţile sunt evaluate, aliniate şi implementate într-un mod uniform.
 Comunicarea greşită între nivelurile unei guvernări va fi minimizată.
Aplicarea principiului de leadership conduce la:
 Luarea în consideraţie a nevoilor tuturor părţilor interesate incluzând Populaţiile,
proprietarii, angajaţii, finanţatorii, comunităţile locale şi societatea ca întreg.
 Stabilirea unei viziuni clare a viitorului guvernării.
 Stabilirea de scopuri şi ţinte ambiţioase.
 Crearea şi distribuirea valorilor, modele de corectitudine şi rol etic la toate nivelurile
guvernării.
 Insuflarea încrederii şi eliminarea fricii.
 Punerea la dispoziţia indivizilor a resurselor necesare, pregătire şi libertatea de a acţiona
cu responsabilitate.
 Impulsionarea, încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei indivizilor.
Principiul 3: Implicarea indivizilor
Indivizii de la toate nivelurile sunt esenţa unei guvernări iar implicarea lor deplină permite ca
abilităţile lor să fie folosite în beneficiul guvernării.
Beneficii cheie:
5. Indivizi motivaţi, dedicaţi şi implicaţi în guvernare (şi populaţia).
6. Inovaţie şi creativitate pentru atingerea obiectivelor guvernării.
7. Responsabilitatea indivizilor pentru propria performanţă.
8. Indivizi nerăbdători să participe şi să contribuie la îmbunătăţirea continuă.
Aplicarea principiului de implicare a indivizilor conduce la:
 Indivizii înţeleg importanţa contribuţiei şi a rolului lor în guvernare;
 Indivizii identifică constrângerile performanţelor lor;
 Indivizii acceptă asumarea problemelor şi responsabilitatea pentru rezolvarea acestora;
 Indivizii evaluează performanţa lor în relaţie cu obiectivele şi scopurile personale;
 Indivizii căută oportunităţi pentru lărgirea competenţelor, cunoştinţelor şi experienţei lor;
 Indivizii împărtăşesc cunoştinţele şi experienţa de bună voie (transparenţă la toate
nivelurile);
 Indivizii abordează deschis diferite chestiuni şi probleme (piatră de hotar a
democraţiei).
Principiul 4: Abordare procesuală
Rezultatul dorit este atins mai eficient când activităţile şi resursele corespunzătoare sunt
gestionate ca şi părţi ale unui proces.
Beneficii cheie:
• Costuri mai mici şi cicluri de timp mai scurte printr-o utilizare eficientă a resurselor.
• Rezultate predictibile, consistente şi îmbunătăţite.
• Orientarea cu primordialitate către oportunităţi de îmbunătăţire.
Aplicarea principiului de abordare procesuală conduce la:
• Definirea sistematică a activităţilor necesare pentru a obţine rezultatul dorit;
• Stabilirea clară a responsabilităţilor pentru gestionarea activităţilor cheie;
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• Analizarea şi măsurarea capacităţii activităţilor cheie;
• Identificarea interfeţelor activităţilor cheie în cadrul şi între diferitele funcţii ale
organizaţiei;
• Orientarea către factori cum sunt resursele, metodele şi materialele care vor îmbunătăţi
activităţile cheie ale organizaţiei;
• Evaluarea riscurilor, consecinţelor şi a impacturilor activităţilor asupra populaţiilor,
mandatarilor şi asupra altor părţi interesate.
Principiul 5: Abordarea sistemică a managementului
Identificarea, înţelegerea şi gestionarea proceselor intercorelate, deoarece un sistem contribuie
la eficienţa şi eficacitatea guvernării pentru atingerea obiectivelor sale.
Beneficii cheie:
5. Integrarea şi alinierea proceselor prin care se vor atinge cel mai bine rezultatele dorite;
6. Abilitatea de concentrare a efortului asupra proceselor cheie;
7. Insuflarea încrederii părţilor interesate privind consistenţa, eficienţa şi eficacitatea
organizaţiei.
Aplicarea principiului de abordare sistemică a managementului conduce la:
• Structurarea unui sistem pentru atingerea obiectivelor guvernării în modul cel mai
eficient şi eficace (economisirea banilor contribuabililor).
• Înţelegerea interdependenţelor dintre procesele sistemului.
• Abordări structurate care armonizează şi integrează procesele.
• Oferirea unei mai bune înţelegeri a rolurilor şi responsabilităţilor necesare pentru
atingerea obiectivelor comune şi astfel, reducerea barierelor cross-functionale.
• Înţelegerea capacităţilor organizaţionale şi stabilirea constrângerilor de resurse înaintea
întreprinderii de acţiuni.
• Urmărirea şi definirea modului în care activităţi specifice din cadrul unui sistem ar
trebui să funcţioneze.
• Îmbunătăţirea continuă a sistemului prin măsurare şi evaluare.
Principiul 6: Îmbunătăţire continuă
Îmbunătăţirea continuă a performanţei generale a guvernării ar trebui să fie un obiectiv
permanent al guvernărilor.
Beneficii cheie:
• Performanţă prin capacităţi organizaţionale îmbunătăţite;
• Alinierea activităţilor de îmbunătăţire la toate nivelurile pentru orientarea strategică a
guvernării;
• Flexibilitate de a reacţiona rapid la oportunităţi (ca şi în cazul catastrofelor).
Aplicarea principiului de îmbunătăţire continuă conduce la:
• Utilizarea unei abordări consistente la nivelul întregii guvernări pentru îmbunătăţirea
continuă a performanţei guvernării;
• Punerea la dispoziţia indivizilor a unor programe de pregătire în metodele şi
instrumentele de îmbunătăţire continuă;
• Transformarea îmbunătăţirii produselor, a proceselor şi a sistemelor într-un obiectiv
pentru fiecare individ din organizaţie;
• Stabilirea de linii directoare şi măsuri de trasare a îmbunătăţirii continue;
• Recunoaşterea şi asumarea îmbunătăţirilor.
Principiul 7: Abordare concretă în luarea deciziilor
Deciziile eficace sunt bazate pe analiza datelor şi informaţiilor.
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Beneficii cheie:
• Decizii informate;
• Abilitate crescută de a demonstra eficacitatea deciziilor trecute prin relatare la
înregistrările concrete;
• Abilitate crescută de a revizui, de a antrena şi de a schimba opinii şi decizii.
Aplicarea principiului de îmbunătăţire continuă conduce la:
10. Asigurarea faptului că datele şi informaţiile sunt suficient de reale şi veridice;
11. Asigurarea accesibilităţii datelor celor care au nevoie de ele;
12. Analizarea datelor şi informaţiilor folosind metode valide;
13. Luarea de decizii şi întreprinderea de acţiuni bazate pe analize concrete, contrabalansate
cu experienţă şi intuiţie.
Principiul 8: Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii
O guvernare şi mandatarii acesteia sunt interdependente, iar o relaţie reciproc avantajoasă
măreşte capacitatea acestora de a crea valoare.
Beneficii cheie:
e. Abilitate crescută de a crea valoare pentru ambele părţi (guvernare şi populaţie);
f. Flexibilitate şi viteză a răspunderilor cumulate pentru schimbarea cererii sau nevoilor şi
aşteptărilor populaţiei.
g. Optimizarea costurilor şi resurselor.
Aplicarea principiului de relaţii reciproc avantajoase cu mandatarii conduce la:
c. Stabilirea relaţiilor care contrabalansează câştigurile pe termen scurt cu consideraţii pe
termen lung.
d.Aducerea la comun a expertizei şi resurselor cu partenerii;
e. Identificarea şi selectarea furnizorilor cheie;
f. Comunicare deschisă şi clară;
g. Împărtăşirea informaţiilor şi a planurilor de viitor;
h. Stabilirea unei dezvoltări comune şi activităţi de îmbunătăţire;
i. Insuflarea, încurajarea şi recunoaşterea îmbunătăţirilor şi realizărilor de către
mandatari.
Standardele Internaţionale ISO 9000-9001-9004 sunt în fapt o compilaţie a practicilor de cea
mai bună calitate (bune practici) aprobate la nivel mondial. Acestea stabilesc regulile de bază
pentru sistemele de management al calităţii – de la concept la implementare – oricare ar fi
produsul sau serviciul. Aceste standarde sunt relevante şi în ceea ce priveşte guvernarea publică.
Aceste standarde reprezintă un set de reguli de bună practică.
Standardele Internaţionale ISO 9000-9001-9004 descriu procedura pentru a asigura faptul că
o anumită organizaţie (producător, furnizor de servicii, guvernare) are capacitatea (resursele
fiind incluse) de a urma aceste standarde şi de a furniza produse sau servicii de bună calitate.
Standardele Internaţionale ISO 9000-9001-9004 enumeră regulile de bază care guvernează
sistemele de management al calităţii. Maniera în care aceste sisteme de management al calităţii
sunt implementate trebuie, totuşi, să fie adaptate la activitatea în sine. Regulile generale trebuie să
fie adaptate la fiecare situaţie. Acest fapt este evident şi pentru buna guvernare. Fiecare guvernare
ar trebui să-şi noteze sarcinile, ar trebui să contureze organigrama propriu zisă cu sfera de
autorităţi (cine ce face), mandatari şi responsabilităţi, scopul activităţii, scopul autorităţii. Referitor
la identificarea elementelor - intrări şi ieşiri în cazul guvernărilor, intrările pot fi promisiunile
făcute publicului, taxele colectate (sau alocaţii de la guvernări la nivel mai înalt), cerinţe din
partea publicului etc. în timp de ieşirile ar putea fi serviciu (şi produsele, dacă sunt relevante)
furnizat.
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În concluzie, toate Guvernele (Naţionale sau Locale), Instituţiile Publice (de orice fel), care
s-au confruntat cu critici (corecte sau incorecte), ar putea iniţia o revizuire a Sistemului de
Management şi ar putea câştiga beneficii dacă urmează cerinţele ISO 9001, strategie care ar putea
avea un real succes în cadrul sectorului public.
În concluzie, orientarea sectorului public spre calitate, este strict legată de cerinţele actuale şi
viitoare de realizare a unui ideal – „buna guvernare”, orientată spre cetăţean.
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UNELE ASPECTE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC
DE SĂNĂTATE ÎN ROMÂNIA
STANCU-ŢIPIŞCA Mariana, lector universitar, doctor,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

QUELQUES ASPECTS SUR LE SERVICE PUBLIC
DE SANTÉ EN ROUMANIE
Même si plusieurs services publics qui sont en expansion se sont retrouvés dehors le champ
d’application du droit administratif, car il ne tient pas nécessairement au droit administratif, et que
l’emploi des procédures spécifiques au droit privé soit significative dans les services traditionnelles, la
doctrine considère que la notion de service public et de pouvoir public sont le noyau du droit
administratif. Il reste en actualité le phénomène d’interpénétration entre le droit public et le droit
privé, car il y a des sujets de droit dont la structure appartient au droit privé, mais la mission confiée
appartient au domaine du droit public.
Nous nous proposons par cet étude d’analyser quelques aspects du service public de santé en
Roumanie par rapport à ce que le gouvernement roumain s’est proposé pour objectifs: la réalisation
effective d’un accès égal aux soins médicaux élémentaires, la montée de la qualité de vie par le biais
de la qualité et de la sûreté du service médical, le rapprochement du niveaux des indicateurs de santé
et de démographie des pays développés concomitant à la baisse de la pathologie spécifique aux pays
sous – développés. L’analyse législative de ces objectifs peut se faire aussi par rapport aux responsabilités
gouvernementales en ce qui concerne la stratégie nationale de santé publique.
La réforme dans le domaine de la santé s’est produite par l’engagement de la responsabilité du
gouvernement. Aussi la Loi 95/2006 est – elle l’acte qui concrétise la politique législative dans le domaine
sanitaire. A l’égard de cette loi, la Cour Constitutionnelle a apprécie qu’elle ne se caractérise pas par un
style juridique spécifique, lapidaire, sobre, clair et précis, qu’elle contient des réglementations parallèles,
qu’il n’y est pas une systématisation des idées qui puisse conduire à l’harmonie intérieure de l’acte normative
et que les notions juridiques employées sont inadéquates et confuses, ce qui peut naître des problèmes et
difficultés dans sa application. La Cour s’est limité à constater ces déficiences, car, conformément à l’article
2 – 3 de la Loi 47/1992, « La Cour Constitutionnelle se prononce seulement sur la constitutionalité des
actes dont elle a été saisie, sans pouvoir pour autant les modifier ou compléter ».
Puisque l’organisme spécial et spécialisé en juridiction constitutionnelle a statué que la loi est
constitutionnelle, il faut aussi que la doctrine de spécialité se prononce sur les notions juridiques
inadéquates et confuses, sur les normes juridiques rédigées d’une manière illogique et incohérente, de
même que sur l’accomplissement des obligations requises par l’article 34 de la Constitution par le
biais des normes ministérielles ou gouvernementales, le rôle détenu par le gouvernement dans la
politique interne.
Si en France le législateur n’a pas précisé la nature juridique des organismes qu’il a crée, le Conseil
d’Etat étant celui qui doit se prononcer sur les personnes de droit public responsables d’une mission
de service public, dans le système de droit roumain, le législateur a été tranchant, en qualifiant
expressément les structures professionnelles comme des structures publics. Une analyse de
l’interpénétration entre le droit public et le droit privé s’impose, le droit privé gouvernant la structure
de l’ordre et le droit public l’accomplissement de la mission de l’ordre.
L’analyse de l’acte normative de reforme dans le domaine de la santé publique a relevance non
seulement du point de vue de l’accomplissement de ce que le gouvernement s’est proposé – l’ouverture
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des fournisseurs des services médicaux vers la compétition, la neutralité de l’état par rapport à ceux
– ci, assurer l’égalité des chances des citoyens, garantir l’accès égal aux soins médicales primordiales
comme droit fondamental, indifféremment du revenu.
L’importance de cette analyse réside dans le fait que la loi peut naître des problèmes et difficultés
dans la mise en application, comme d’ailleurs la Cour Constitutionnelle l’avait statué, mais aussi
parce qu’elle peut soulever des questions sur sa constitutionalité, sur la création d’organismes
publiques, des réglementations subséquentes. L’Agence Nationale pour les Programmes de Santé
Publique est constituée comme Direction, mais elle collabore avec le Ministère du Travail, de la
Solidarité Sociale et de la Famille et avec d’autres institutions et organisations gouvernementales. La
réalisation de la politique interne et externe du pays est une prérogative du gouvernement, mais la
réalisation des programmes nationaux de santé appartient à l’Agence Nationale pour les Programmes
de Santé et c’est la Commission Interdépartementale pour l’assistance médicale communautaire
(subordonné au Premier Ministre) qui coordonne les programmes nationaux d’assistance médicale.
La Maison Nationale d’Assurances Médicales est une institution publique indépendante. Les services
administratives autonomes ne peuvent pas, conformément à la Constitution, être subordonnés
administrativement mais la loi prévoit un contrôle limité sur le système d’assurances sociales de
santé, un contrôle qui porte sur les politiques de santé approuvées par le gouvernement.
Chiar dacă multe dintre serviciile publice aflate în expansiune au ieşit din sfera de acţiune a
dreptului administrativ, serviciul public neapelând neapărat la dreptul administrativ, chiar dacă
în cadrul serviciilor tradiţionale, folosirea procedeelor specifice dreptului privat este semnificativă,
doctrina1 consideră că noţiunea de serviciu public şi de putere publică sunt nucleul dreptului
administrativ.
Ne propunem prin acest studiu să analizăm unele aspecte privind serviciul public de sănătate
în România prin raportare la ceea ce Guvernul României şi-a propus ca obiective: realizarea
efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază, creşterea calităţii vieţii prin
îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical, apropierea de indicatorii de sănătate şi
demografici ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu scăderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate.
Analiza acestor obiective transpuse în planul legii se poate face şi prin raportare la responsabilităţile
ce îi revin guvernului, în planul strategiei din domeniul sănătăţii.
Reforma în domeniul sănătăţii s-a realizat prin angajarea răspunderii Guvernului2, astfel că
Legea nr. 95/2006 este actul normativ ce a concretizat politica legislativă în domeniul sanitar.
Referitor la această lege, Curtea Constituţională a reţinut că nu se caracterizează printr-un stil
juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, că ea conţine reglementări paralele,
neexistând o sistematizare a ideilor care să conducă la armonia interioară a actului normativ, şi că
în cuprinsul său sunt utilizate concepte şi noţiuni juridice inadecvate şi confuze, ceea ce poate
genera probleme şi greutăţi în aplicarea dispoziţiilor legii. Curtea s-a limitat la constatarea acestor
deficienţe de redactare, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea
Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost
sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”
Cu privire la conceptele juridice inadecvate şi confuze, normele juridice redactate în mod
1

2

C. Denizeau, L’idée de puissance publique à l’ épreuve de L’ Union européenne, LGDJ, 2004, Préface C.
Goyard, p. 677.
Curtea Constituţională a stabilit că instituirea şi a altor modalităţi de legiferare, şi anume angajarea
răspunderii Guvernului şi delegarea legislativă, nu aduce atingere monopolului legislativ al Parlamentului,
atâta timp cât aceste modalităţi sunt utilizate în condiţiile prevăzute de Constituţie. A se vedea Decizia
Curţii Constituţionale nr. 298 din 29 martie 2006 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii
privind reforma în domeniul sănătăţii.
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ilogic şi incoerent, aducerea la îndeplinire a cerinţelor art. 34 din Constituţie prin norme de
sorginte ministerială sau guvernamentală, respectarea rolului pe care îl are Guvernul de a asigura
politica internă a ţării, punerea la dispoziţia organizaţiilor profesionale a procedeelor de drept
public, analiza fenomenului de întrepătrundere dintre dreptul privat şi dreptul public, dreptul
privat guvernând structura ordinului, în timp ce dreptul public guvernează exercitarea misiunii
ordinului, precum şi calificarea expresă a organismelor profesionale ca fiind organisme publice,
considerăm că rămâne să se pronunţe doctrina de specialitate.
Analiza actului normativ ce prevede reforma în domeniul sănătăţii nu are relevanţă doar din
perspectiva aducerii la îndeplinire a ceea ce şi-a propus guvernul – deschiderea către competiţie
a furnizorilor de servicii medicale precum şi dintre casele de asigurări, neutralitatea statului faţă
de toţi furnizorii de îngrijiri de sănătate, asigurarea egalităţii de şanse a cetăţenilor, garantând
accesul nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază, indiferent de veniturile realizate, ca drept
fundamental al acestora. Analiza legii privind reforma în domeniul sănătăţii prezintă importanţă
pentru că poate ridica probleme şi greutăţi în aplicare, cum de altfel a statuat şi Curtea
Constituţională, dar ridică semne de întrebare şi cu privire la respectarea dispoziţiilor
constituţionale, înfiinţarea de autorităţi, reglementări subsecvente.
Unul din obiectivele programului de guvernare din 2004 a fost creşterea calităţii îngrijirilor
medicale, prin încurajarea de către Guvernul României a competiţiei dintre furnizorii de servicii
medicale precum şi dintre casele de asigurări. Dincolo de variaţia terminologică care nu
întotdeauna corespunde adevărului ştiinţific (creşterea calităţii îngrijirilor medicale, furnizori de
îngrijiri de sănătate, furnizori de servicii medicale, creşterea calităţii actului medical), variaţie care
se regăseşte nu numai în programul de guvernare, dar şi în actul normativ ce concretizează
politica în domeniul sănătăţii, în actele normative prin care Guvernul încearcă să-şi pună în
aplicare dezideratele politice, se contrazice. Guvernul nu trebuie să încurajeze competiţia între
furnizorii de servicii medicale, ci să statueze competiţia, libera concurenţă, ca principii aplicabile
serviciului public de sănătate şi să stabilească mecanisme pentru ca acest principiu să fie respectat
în practică. Astfel că, în plan legislativ apare O.U.G. nr. 110/20051 privind vânzarea spaţiilor
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 236/20062.
O.U.G. nr. 110/2005 stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a
statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale care au destinaţia de cabinete medicale, precum
şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, a spaţiilor organizate ca centre
de diagnostic şi tratament sau centre medicale cu personalitate juridică, către medicii, medicii
dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari celelalte persoane fizice cu
drept de liberă practică, precum şi către persoanele juridice instituţiile de învăţământ superior
medical, care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor
medicale sau desfăşoară activităţi de învăţământ superior medical. Ordonanţa în sine a ridicat
semne de întrebare cu privire la constituţionalitatea sau neconstituţionalitatea dispoziţiilor, sens
în care s-a pronunţat Curtea Constituţională3, dar apare clar conturată ideea, că doar la nivel
declarativ, Guvernul doreşte libera concurenţă a furnizorilor de servicii medicale, pentru că în
concret, coroborând dispoziţiile legale cu relevanţă în acest domeniu, concurenţa între furnizorii
de servicii medicale apare greu de pus în practică.
Spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, cumpărat de medicul titular al cabinetului la un preţ
1
2
3

M.Of. nr. 654 din 22 iulie 2005.
M.Of. nr. 515 din 14 iunie 2006.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 871 din 9 octombrie 2007.
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fixat de Guvern, reprezintă deja un privilegiu pe care actualul guvern intenţiona să-l acorde
furnizorului de servicii medicale care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări. Apare
compromisă ideea de competiţie între furnizorii de servicii medicale, când Guvernul, încălcând
dispoziţiile Constituţiei, creează privilegii. În vederea constituirii unui cabinet medical pentru ca
ulterior cabinetul să dobândească statut de furnizor de servicii medicale, exercitarea dreptului de
proprietate asupra spaţiului cu destinaţia cabinet medical, reprezintă un mare avantaj, în condiţiile
economiei de piaţă, aşa cum este economia României.
Printr-un act normativ care încalcă art. 34 din Constituţia României privind dreptul la
ocrotirea sănătăţii, a dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 136 alin 2 şi 4 privind garantarea
şi ocrotirea proprietăţii publice, respectiv inalienabilitatea bunurilor proprietate publică, un act
care reglementează un transfer silit de proprietate, care nu respectă prevederile referitoare la
expropriere, consacrate de art. 44 alin. 1 şi 3 din Constituţie, Guvernul favorizează furnizorii de
servicii medicale care deja se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări, îngreunând jocul
concurenţei loiale şi accesul pe piaţa serviciilor medicale a furnizorilor de servicii medicale
indiferent de regimul juridic al acestora.
Aşa cum a stabilit şi Curtea Constituţională, prin această Ordonanţă se instituie obligaţia
autorităţilor locale de a întocmi o listă completă a spaţiilor cu destinaţia menţionată şi obligaţia
acestora de a scoate la vânzare toate bunurile în cauză. Prin înlăturarea posibilităţii autorităţilor
locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ
- teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru vânzarea acestora, se încalcă în mod vădit dreptul
unităţilor administrativ teritoriale de exercitare a prerogativei dispoziţiei, ca atribut ce ţine de
esenţa dreptului de proprietate. Curtea a constatat că actul normativ criticat aduce atingere
dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. 1 teza întâi privind garantarea dreptului de
proprietate privată.
Curtea constată totodată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul
său, reglementează un transfer silit de proprietate, care nu respectă prevederile referitoare la
expropriere consacrate de art. 44 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi de art. 1din primul Protocol la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că o privare de proprietate trebuie
să fie prevăzută de lege, să urmărească o cauză de utilitate publică, să fie conformă normelor de
drept intern şi să respecte un raport de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat.
Cu privire la indemnizarea titularului dreptului de proprietate pentru privarea de dreptul său,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că, în absenţa unei compensaţii reparatorii, art.
1 din Protocolul nr. 1 n-ar asigura decât o protecţie iluzorie şi ineficace a dreptului de proprietate,
în totală contradicţie cu dispoziţiile Convenţiei (Cauza James şi alţii împotriva Marii Britanii,
1986). Privarea de proprietate impune, aşadar, statului obligaţia de a-l despăgubi pe proprietar,
pentru că, fără plata unei sume rezonabile, raportată la valoarea bunului, măsura constituie o atin
gere excesivă a dreptului la respectarea bunurilor sale. Imposibilitatea de a obţine fie şi o despă
gubire parţială, dar adecvată în cadrul privării de proprietate, constituie o rupere a echilibrului
între necesitatea protecţiei dreptului de proprietate şi exigenţele de ordin general. În prezenta
cauză, analizând dispoziţiile art. 8 şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
110/2005, care stabilesc preţul maximal de vânzare a spaţiului medical în mod diferenţiat, pe cate
gorii de localităţi, iar în privinţa terenului aferent, un preţ fix de 1 euro/m2 (în limita a 250 m2
Curtea constată că preţurile astfel determinate nu ţin seama de valoarea pe piaţă a bunului. Dis
proporţia vădită între cele două valori conduce la calificarea preţului ca fiind neserios, astfel încât
exigenţele impuse de normele constituţionale şi internaţionale menţionate nu sunt îndeplinite.
Curtea mai constată că actul normativ criticat încalcă şi dispoziţiile art. 34 din Constituţie
privind dreptul la ocrotirea sănătăţii. Garantând acest drept complex, textul constituţional
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menţionat stabileşte obligaţia statului de luare a măsurilor pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii
publice, ceea ce implică şi crearea condiţiilor care să asigure prestarea de servicii medicale,
inclusiv sub aspectul asigurării bazei materiale necesare. Or, în măsura în care se reglementează
vânzarea spaţiilor care au destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu riscul schimbării pe viitor a destinaţiei acestora,
statul nu va mai dispune de baza materială care să asigure îndeplinirea obligaţiei constituţionale
menţionate şi, ca urmare, nu va mai putea garanta dreptul cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii.
Având în vedere că dispoziţiile art. 1, 4, 5, 8 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
110/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006, mai sus examinate,
constituie însăşi substanţa reglementării criticate, Curtea a constatat că actul normativ, în
ansamblul său, este neconstituţional, şi s-a impus, prin urmare, admiterea excepţiei de
neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.
Potrivit art. 245 din Legea nr. 95/2006 - Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive
medicale şi de medicamente, care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări, sunt:
a) unităţile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale în vigoare,
autorizate şi evaluate în condiţiile legii;
b) farmaciile, distribuitorii şi producătorii de medicamente şi materiale sanitare;
c) alte persoane fizice şi juridice care furnizează servicii medicale, medicamente şi dispozitive
medicale.
Potrivit art. 238 asigurarea calităţii serviciilor din pachetul de bază pentru asiguraţi revine
CNAS prin respectarea, printre alte măsuri şi a celei privind acceptarea încheierii de contracte
numai cu furnizori autorizaţi şi evaluaţi conform legii;
Apare clar că dezideratul guvernului de a încuraja competiţia dintre furnizorii de servicii
medicale nu este susţinut şi de actele normative în vigoare, de vreme ce, chiar Guvernul stabileşte,
cu riscul încălcării normelor constituţionale, ca anumiţi furnizori de servicii medicale să devină
titulari ai dreptului de proprietate asupra spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical. Este clar că nu se stabilesc reguli egale pentru libera
concurenţă în domeniul sanitar, statul nerespectând neutralitatea faţă de toţi furnizorii de servicii
medicale, din moment ce Guvernul nu respectă dreptul de proprietate al unităţilor administrativ
– teritoriale, nu respectă principiul autonomiei locale, instituind dreptul prefecţilor de a veghea
ca hotărârile consiliilor judeţene şi consiliilor locale să cuprindă toate spaţiile medicale care cad
sub incidenţa ordonanţei de urgenţă.
Art. 208 din Legea nr. 95/2006 prevede la alin (7) că Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate
naţională în domeniul sănătăţii, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale de
sănătate, din punct de vedere al aplicării politicilor de sănătate aprobate de Guvernul României.
Art. 209 alin (3): Gestionarea fondului se face, în condiţiile legii, prin Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, denumită în Continuare CNAS, şi, respectiv, prin casele de asigurări sociale
de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare case de asigurări.
Gestionarea fondului se realizează şi prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până la reorganizarea acestora.
Din modul de reglementare a controlului exercitat asupra sistemului de asigurări de sănătate,
din succesiunea normelor juridice cu incidenţă în sistemul asigurărilor de sănătate, reiese că
niciodată legiuitorul nu a avut în vedere ca instituţia care administrează şi gestionează sistemul
de asigurări sociale de sănătate să fie într-adevăr autonomă. Acest aspect rezultă şi din interpretarea
sistematică a Statului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate1.
1

M.Of. nr. 680 din 8 august 2006, aprobat prin H.G. nr. 972 din 26 iulie 2007.
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Art. 1 alin (1): Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, este
instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi
gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor
Guvernului în domeniul sanitar. Art. 3 alin. (2: În scopul exercitării controlului asupra sistemului
de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătăţii Publice, CNAS va transmite
Ministerului Sănătăţii Publice, trimestrial şi anual, informaţii cu privire la furnizarea de servicii
medicale, pe domenii de asistenţă medicală, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora.
Informaţiile şi metodologia de raportare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului
sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS.
Dreptul de a transmite instrucţiuni obligatorii, dreptul de supraveghere generală a activităţii,
dreptul de numire a conducătorilor, toate aceste drepturi aparţin autorităţii aflate într-o poziţie de
supraordonare, sunt elemente ale subordonării administrative1.
CNAS propune, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, proiecte de acte normative (art. 5
alin. 1 pct. 2), elaborează, implementează şi gestionează procedurile şi formularele unitare, avizate
de Ministerul Sănătăţii Publice (art. 5 alin. 1pct. 3), indicatorii folosiţi în raportarea datelor în
sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt unitari şi se stabilesc de Ministerul Sănătăţii Publice,
la propunerea CNAS…(pct. 6), răspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale
de sănătate în faţa Guvernului şi faţă de asiguraţi, (pct. 7), elaborează şi stabileşte, împreună cu
Ministerul Sănătăţii Publice, metodologia şi nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii
medicale…(pct. 10), elaborează proiectul contractului - cadru, care se prezintă de către Ministerul
Sănătăţii Publice spre aprobare Guvernului (pct. 11), elaborează proiectul normelor metodologice
de aplicare a contractului - cadru…., care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi
al preşedintelui CNAS (pct.12), elaborează împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice criteriile
privind calitatea asistenţei medicale…(pct. 13), organizează împreună cu Ministerul Sănătăţii
Publice şi Ministerul Justiţiei comisia centrală de arbitraj…(pct. 28), transmite Agenţiei Naţionale
pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, analiza modului în
care au fost derulate programele naţionale de sănătate cu scop curativ finanţate din bugetul
Fondului (pct. 46), art. 17 alin. 3 prevede: Preşedintele CNAS este numit de Primul Ministru
dintre membrii consiliului de administraţie, la propunerea ministrului sănătăţii publice, art. 27
alin. 2 lit. b: În cazul în care soluţionarea şi eliminarea divergenţelor nu are loc în condiţiile
prevăzute la lit. a, preşedintele CNAS va invita, în scris, la sediul CNAS, reprezentanţi ai
ministerelor sau ai altor organe de specialitate competente în problema care a făcut obiectul
divergenţelor, pentru elucidarea argumentelor care au stat la baza divergenţelor.
Se încalcă prevederile art. 116 alin 2 coroborat cu art. 117 alin 3 din Constituţia României,
astfel că prin Legea nr. 95/2006 se are în vedere subordonarea politică a Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, autonomă fiind doar la nivel declarativ.
Aşa cum scria Profesorul Antonie Iorgovan, art. 116-117 din Constituţie precizează, fără
echivoc, că organele centrale de specialitate ale administraţiei publice sunt fie în subordinea directă
sau indirectă a Guvernului, fie autonome2.
1

2

A se vedea pe larg despre subordonarea administrativă Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005,Volumul I ediţia a 4-a, p. 85.
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2005,Volumul I ediţia a
4-a, p. 84, nota de subsol 2. Chiar dacă organele care nu poartă denumirea de minister se pot organiza
în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome, aşa cum se
semnala în lucrarea mai sus citată, în pofida prevederilor constituţionale, prin Legea nr. 356/2003 [M.Of.
nr. 529 din 23 iulie 2003], s-a înfiinţat Institutul Cultural Român, ca organ central de specialitate, în
subordinea Preşedintelui României, care a primit dreptul a numi şi revoca directorul general al
Institutului. (Antonie Iorgovan, op. cit. p. 85)
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Curtea Constituţională a trebuit să se pronunţe şi cu privire la constituţionalitatea sau
neconstituţionalitatea dispoziţiilor din lege care prevăd crearea organismelor profesionale,
adeziunea obligatorie la aceste organisme, dacă se doreşte practicarea unei profesii pe
teritoriul României, precum şi compatibilitatea acestei adeziuni obligatorii în vederea
exercitării profesiei, faţă de dreptul prevăzut de Constituţie la liberă asociere.
Astfel, capitolul III din Legea nr. 95/2006 este consacrat Organizării şi funcţionării
Colegiului Medicilor din România
Potrivit art. 404 alin (1): Colegiul Medicilor din România este organism profesional, apolitic,
fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în
domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de
practică publică autorizată.
(2) Colegiul Medicilor din România are autonomie instituţională în domeniul său de
competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea
vreunei imixtiuni.
(3) Ministerul Sănătăţii Publice urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale în
activitatea Colegiului Medicilor din România.
(4) Colegiul Medicilor din România cuprinde toţi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute
la art. 370 lit. a), c) şi e), precum şi medicii stabiliţi în România care întrunesc condiţiile prevăzute
la art. 370 lit. b), d) şi f) şi care exercită profesia de medic în condiţiile prezentei legi.
Art. 457. - Ministerul Sănătăţii Publice, în calitate de autoritate de stat, urmăreşte ca activitatea
Colegiului Medicilor din România să se desfăşoare în condiţiile legii.
Art. 458. - Reprezentantul autorităţii de stat cu rangul de secretar de stat în Ministerul
Sănătăţii Publice este membru al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi este
numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Cu privire la art. 458 din lege, Curtea Constituţională a fost sesizată.
Autorii sesizării au considerat că acest articol al legii contravine prevederilor art. 40 din
Constituţie referitoare la dreptul de asociere, întrucât nu se poate stabili prin lege ca din
conducerea Colegiul Medicilor să facă parte, de drept, “miniştri, secretari de stat etc.”
Curtea a constatat că acest organism profesional - Colegiul Medicilor din România - nu se
constituie pe baza liberei asocieri, în temeiul art. 40 din Constituţie, ci prin efectul legii.
Curtea a reţinut că, la fel ca şi celelalte organizaţii profesionale liberale, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor din România sunt reglementate prin lege, întrucât întregul
corp al medicilor desfăşoară activitate de interes public, şi anume, concură la realizarea funcţiei
statului de ocrotire a sănătăţii. În acest sens s-a mai pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia
nr. 233/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 5 iulie 2004, cu
privire la Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi la Legea nr.
36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, statuând că “Legiuitorul are libertatea de a
reglementa condiţiile în care pot fi constituite, organizate şi în care funcţionează diferite tipuri şi
forme de asociaţie, inclusiv să dispună constituirea obligatorie a unor asociaţii pentru exercitarea
unor profesii ori îndeplinirea unor atribuţii de interes public.”
Curtea Constituţională a considerat că acest organism profesional este persoană juridică de
drept public, dispoziţia legală referitoare la numirea unor reprezentanţi ai autorităţii de stat în
conducerea Colegiului nu contravine dreptului de asociere, prevăzut de art. 40 din Legea
fundamentală.
Pentru că prin acelaşi act normativ se prevede înfiinţarea Colegiului Medicilor Dentişti şi
Colegiul Farmaciştilor, Curtea Constituţională fiind sesizată şi cu privire la neconstituţionalitatea
articolelor care fac referire la aceste două organisme profesionale, a constatat că este nefondată
susţinerea potrivit căreia, prin înfiinţarea Colegiului Medicilor Dentişti şi Colegiului Farmaciştilor,
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ca “organism de drept public, adică autoritate publică”, se încălcă dreptul de asociere, prevăzut de
art. 40 din Constituţie, întrucât cetăţenii au dreptul să se asocieze în structuri private, iar nu în
structuri publice, pentru următoarele motive:
Prevederile acestor articole din lege, referitoare la Colegiul Medicilor Dentişti şi la Colegiul
Farmaciştilor, sunt asemănătoare cu cele privitoare la Colegiul Medicilor. Aceste colegii nu se
constituie prin asociere, astfel că, dispoziţiile art. 40 din Constituţie nu sunt incidente. Ele sunt
înfiinţate pe baza legii ca organisme profesionale de drept public, fără să aibă statutul juridic de
autoritate publică, ci doar “responsabilităţi delegate de autoritatea de stat” în domeniul activităţii
profesionale. Contrar susţinerilor autorilor sesizării, Curtea reţine că pot fi constituite organisme
de drept public şi în afara acelora ce au rolul de a exercita drepturile politice. În acest sens este şi
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care, în cazul Le Compte, Van Leuven şi De
Meyere contra Belgiei, 1981, a statuat că Ordinul belgian al medicilor este o instituţie de drept
public, întemeiată pe lege şi integrată în structurile statului; el asigură un anumit control public
al exercitării artei medicale şi se bucură de prerogative excedând dreptul comun. Având în vedere
aceste elemente, în ansamblul lor, Curtea de la Strasbourg a apreciat că acest ordin nu ar putea fi
analizat ca o asociaţie; a arătat, de asemenea, că existenţa Ordinului şi corolarul său - obligaţia
medicilor de a se înscrie pe listele sale şi de a se supune autorităţii organelor acestuia - nu au ca
obiect şi nici ca efect limitarea libertăţii de asociere garantată de art. 11 paragraful 1 din Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Problema naturii juridice a ordinelor profesionale a preocupat doctrina occidentală de
specialitate. Dacă legiuitorul român a fost tranşant - organismele profesionale sunt de drept
public fără a avea statutul juridic de autoritate publică – în Franţa1, s-a apreciat că din moment ce
a fost recunoscută o categorie de persoane publice speciale, altele decât instituţiile publice, nu ar
trebui să se includă în această categorie şi ordinele profesionale, despre care jurisprudenţa s-a
mulţumit să spună că nu sunt instituţii publice?
Dacă în Franţa secolului XIX, profesiilor li s-a refuzat orice fel de existenţă juridică, relaţiile
dintre membrii săi fiind pur concurenţiale, în temeiul liberalismului individual, legislaţia
referitoare la sindicate a deschis calea reîntoarcerii benevole la organizarea profesională. Regimul
Vichy, fidel unei doctrine corporative, a pus la dispoziţia organizaţiilor profesionale procedee de
drept public, fondând pentru profesiile economice şi comerciale, comitete de organizare, iar
pentru profesiile liberale, ordine profesionale.

1

Yves Gaudemet, Droit administratif général, Tome 1 L.G.D.J., 16 édition, 2006, p. 321
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RESPECTAREA UNOR PRINCIPII CLARE DE REGLEMENTARE
A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR - PREMISĂ REALĂ
DE AMELIORARE A CLIMATULUI DE AFACERI
MĂRGINENU Gabriel, doctorand,
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

SUMMARY
Hereby, it is sustained the idea that the principles of entrepreneurial activity regulation have a
practical and normative significance, indicating what shall do the entrepreneur and the public
administration authority, how shall they proceed in some situations.
The author consider that the observance of the principles of predictability and transperency, of
regulatory impact analysis, of material and procedural regulation of the start-up, running and
liquidation of a business through legislative acts, of proportionality in relations between the state and
business, of responsibility of the public administrative authority for issuing authorizations will
contribute substantially to the reduction of administrative barriers for entrepreneurial activity
development, to the improvement of the legal framework, to the creation of real prerequisites for
economic growth in the country.
Prin semnarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi Statele
lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, Părţile „stabilesc o cooperare
economică orientată să contribuie la procesul de reformă şi redresare economică şi la dezvoltarea
durabilă a Republicii Moldova” [1, p. 127]. Cooperarea economică şi alte forme de cooperare,
prevăzute în respectivul Acord, presupune armonizarea legislaţiei economice existente şi viitoare,
a reglementărilor şi standardelor din domeniul respectiv ale Republicii Moldova cu cele ale
Comunităţii.
Republica Moldova recunoaşte că reglementările de calitate înaltă, atât la nivel naţional, cât şi
la nivel regional, prezintă o premisă esenţială pentru conformarea unor tendinţe de bază ale
statului: creşterea concurenţei, reducerea subsidiilor din partea statului, majorarea volumului
comerţului global, dezvoltarea sectorului privat naţional, sprijinirea întrprinderilor mici şi mijlocii,
revigorarea şi consolidarea politicilor de dezvoltare regională şi de protecţie a mediului, precum şi
a celor sociale şi de muncă, crearea unui climat investiţional favorabil dezvoltării afacerilor.
Un pas important spre promovarea reformelor economico-sociale şi restructurării sistemului
economic potrivit cerinţelor dezvoltării economice durabile, consolidării stabilităţii
macroeconomice, creării unui mediu de afaceri favorabil pentru agenţii economici privaţi revine
reformei cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător. Considerăm necesar a
menţiona că, reglementarea activităţii de întreprinzător semnifică stabilirea drepturilor, obligaţiilor,
cerinţelor şi interdicţiilor faţă de întreprinzători şi de activitatea lor, precum şi reglementarea
relaţiilor dintre autorităţile publice şi întreprinzători [4 art. 3].
Pentru stabilirea şi implementarea unui sistem optim de reglementare a activităţii de
întreprinzător, se impune existenţa următoarelor componente: a) o politică de stat de reglementare
a activităţii de întreprinzător consecventă, adoptată la cel mai înalt nivel; b) un sistem instituţional
public durabil, capabil să organizeze şi să coordoneze activitatea de perfecţionare a reglementărilor
activităţii de întreprinzător; c) metode şi mecanisme de evaluare şi de implementare a
reglementărilor noi preconizate şi/sau de modificare sau excludere a celor existente, care să se
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soldeze, conform prevederilor politicii de reglementare, cu efecte pozitive în societate (creşterea
economică, îmbunătăţirea climatului investiţional etc.) [8, Anexa nr.1, p. 1]
Scopul final al reformei de reglementare a activităţii de întreprinzător constă în perfecţionarea
şi menţinerea în stare raţională a sistemului de reglementare a activităţii de întreprinzător la nivel
naţional şi local, reducerea substanţială a gradului de dependenţă a întreprinderilor de reglementa
rea administrativă, micşorarea cheltuielilor financiare şi de timp suportate de întreprinzători pentru
lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerilor, ceea ce, în ultimă instanţă, ar asigura securitatea
necesară a populaţiei în ansamblu, a mediului înconjurător, a fiecărui întreprinzător în parte.
Fiind dictată atât de factorii interni (economici, sociali, tehnologici, instituţionali etc.), cât şi
de factori externi, reforma vizată nu poate ocoli tendinţele evidente, principiile şi practicile
constructive de reglementare a activităţii de întreprinzător din statele membre ale UE, printre
care pot fi menţionate: încrederea sectorului privat în sectorul public, accesul la informaţie,
transparenţa, predictibilitatea, responsabilitatea mutuală în baza asigurării unei balanţe de
drepturi şi obligaţii a sectorului public şi a sectorului privat, performanţa, respectarea
constrângerilor bugetare şi continuitatea [8, pct. 2.4.2].
Întrucât numai abordarea complexă a procesului reformei cadrului regulatoriu al activităţii de
întreprinzător şi antrenarea tuturor autorităţilor administraţiei publice, indiferent de nivelul lor,
poate contribui substanţial la reducerea barierelor care mai stau în calea dezvoltării durabile a
activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, exigenţele timpului dictau stabilirea unor
principii clare de reglementare. Asemenea principii, care sunt în concordanţă cu cele stipulate în
legislaţia europeană şi internaţională în domeniu, au fost aprobate de către Parlamentul Republicii
Moldova, odată cu adoptarea la 20.07.2006 a Legii nr. 235 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător. În particular, potrivit actului legislativ menţionat pot
fi evidenţiate următoarele principii de bază ce urmează să guverneze reforma cadrului de
reglementare a activităţii de întreprinzător:
1) Principiul previzibilităţii, ceea ce presupune: a) previzibilitatea reglementării activităţii de
întreprinzător. Reglementarea se efectuează prin legi, hotărâri/ordonanţe ale Guvernului şi acte
normative ale administraţiei publice. Astfel, legile stabilesc pentru fiecare caz aparte, limitele de
reglementare pentru Guvern şi/sau pentru autorităţile administraţiei publice, iar actele normative
ale acestor autorităţi nu pot fi invocate în cazul în care nu corespund prevederilor legii; b)
previzibilitatea cheltuielilor. Plăţile pentru serviciile prestate şi actele eliberate întreprinzătorilor
de către autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control se
stabilesc prin legi, cu indicarea serviciului, a actului, a mărimii taxei pentru aceste servicii şi acte;
c) previzibilitatea documentelor normativ-tehnice. Condiţiile tehnice, sanitare, standardele, alte
documente similare (în continuare - documente normativ-tehnice) sunt obligatorii în cazul în
care sunt stabilite prin legi;
2) Principiul transparenţei, ceea ce presupune:
a) transparenţa decizională. Autorităţile administraţiei publice sunt obligate să informeze
asupra proiectelor de acte normative şi să asigure transparenţa în activitatea lor decizională prin
implicarea sectorului privat, a societăţii civile şi a persoanelor fizice în elaborarea de acte
normative şi în procesul luării deciziilor;
b) transparenţa reglementării. Autorităţile administraţiei publice asigură transparenţa
reglementării prin accesul liber la proiectele de acte normative şi prin publicarea acestora conform
legislaţiei. Actele normative se înscriu în Registrul de stat al actelor juridice (în continuare registru) după publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform legislaţiei.
Registrul este ţinut de Ministerul Justiţiei. Accesul la registru prin internet este gratuit [4, art. 9];
c) transparenţa actelor necesare iniţierii şi / sau desfăşurării afacerii. Iniţierea şi/sau desfăşurarea
afacerii are loc în bază de autorizaţie, care este un act, emis de autoritatea administraţiei publice
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competente, prin care se permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere. Noţiunea
de autorizaţie include şi licenţele, permisele, certificatele, avizele, aprobările, coordonările, alte
operaţiuni administrative similare, prealabile sau ulterioare autorizării;
d) aprobarea tacită a iniţierii şi/sau desfăşurării afacerii. Astfel, este pentru prima dată când
legea prevede în mod explicit procedura aprobării tacite autorizaţiei, ce se aplică tuturor
autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul
activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul substanţelor
narcotice şi al altor substanţe psihotrope. Autorizaţia se consideră acordată sau, după caz,
reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut
de lege pentru emiterea sau reînnoirea ei. Trebuie de precizat că, răspunsul negativ al autorităţii
administraţiei publice competente, dat în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei
nu echivalează cu aprobarea tacită. În cazul în care se constată o neregularitate a documentaţiei
depuse, autoritatea administraţiei publice urmează să notifice acest fapt solicitantului autorizaţiei
cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea respectivei
autorizaţii, dacă acest termen este mai mare de 15 zile, iar dacă acest termen este mai mic de 15
zile – cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege. După expirarea
termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din
partea autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a
solicitat autorizare. Autoritatea administraţiei publice poate anula documentul oficial prin care se
permite iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii, dacă constată neîndeplinirea unor condiţii care
aduc o gravă atingere interesului public, securităţii naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care
nu pot fi remediate sau dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit;
d) transparenţa documentelor normativ-tehnice. Documentele normativ-tehnice obligatorii
sunt accesibile publicului, legea respectivă stabilind autoritatea administraţiei publice responsabilă
de eliberarea lor. Documentele normativ-tehnice şi copiile de pe ele se eliberează gratuit, fiind
acoperite doar cheltuielile de imprimare şi copiere.
3) Principiul analizei impactului de reglementare. Analiza impactului de reglementare reprezintă
argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi
analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drep
turilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor
politicii de reglementare şi principiilor de reglementare. Actul de analiză a impactului de reglementare
trebuie să fie parte integrantă a notei informative a proiectului de act normativ [4, art. 13];
4) Principiul reglementării materiale şi procedurale a iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii
prin acte legislative. Normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii,
precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi. Autorităţile administraţiei publice nu
sunt în drept să adopte norme primare pentru reglementarea iniţierii, desfăşurării şi lichidării
afacerii. Un pas important în vederea optimizării procesului de reglementare prin autorizaţii,
elucidării anumitor confuzii legate de procesul de autorizare, evitării dublării reglementărilor,
debirocratizării şi simplificării procesului de lansare şi/sau desfăşurare a afacerilor l-a constituit
aprobarea de către Guvern, prin Hotărârea nr. 920 din 30.08.2005, a Nomenclatorului autorizaţiilor,
permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi
organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii
antreprenoriale.
Pentru a forma acest Nomenclator, a fost examinată legalitatea a 200 acte administrative prin
care se permit agenţilor economici desfăşurarea anumitor activităţi. Nomenclatorul vizat include
în jur de 125 documente de autorizare (autorizaţii, avize, certificate, permise, atestate de calificare,
acte de clasificare, brevete, legitimaţii etc.) prevăzute de legislaţie, dintre care 82 sau 65,6% sunt
eliberate fără plată. S-a anulat plata pentru 24 tipuri de autorizaţii anterior eliberate cu plată, iar
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pentru 7 tipuri de autorizaţii s-a majorat termenul de valabilitate a acestora – de la un an la 3 sau
5 ani. Pentru fiecare dintre autorizaţiile incluse în Nomenclator, este indicată autoritatea
administraţiei publice centrale şi/sau organul subordonat acesteia care eliberează autorizaţia,
termenul valabilităţii şi costul lor (dacă nu sunt gratuite).
Potrivit actului normativ respectiv, plata pentru eliberarea autorizaţiilor, permisiunilor şi
certificatelor de către autorităţile administraţiei centrale şi organele subordonate acestora
persoanelor fizice şi juridice în vederea practicării activităţii de întreprinzător urmează să se
perceapă doar în cazurile în care această plată este prevăzută de legislaţie. În toate celelalte cazuri,
autorizaţiile, permisiunile şi certificatele se eliberează gratuit [10, p. 2]. Deci, majoritatea
autorizaţiilor sunt gratuite, iar pentru cele cu plată preţurile sunt stabilite expres prin lege. În
particular, potrivit prevederilor Legii cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor, preţul
pentru înregistrarea de stat şi eliberarea certificatului de modelul stabilit a întreprinderii cu statut
juridic de persoană fizică – este de 54 lei, iar a întreprinderii cu statut de persoană juridică – 250
lei. Pentru instituţiile financiare şi organizaţiile de asigurări – 900 lei.
Cererea de autorizare şi documentele solicitate se depun la autorităţile administraţiei centrale,
specificate în Nomenclator, şi autorităţile subordonate acestora, care vor elibera autorizaţiile, per
misiunile şi certificatele respective în termen de cel mult 10 zile lucrative din data depunerii ce
rerii şi a documentelor necesare de către solicitanţi, dacă în legile respective sau în acordurile şi
convenţiile internaţionale nu este prevăzut altfel [10, p.5]. Ţinem să precizăm că, până la intrarea
în vigoare a Nomenclatorului, termenele de executare a autorizaţiilor solicitante erau prevăzute
în Regulamentele aprobate de către autorităţile administraţiei publice şi, ca regulă, au fost de
minimum 30 de zile.
De subliniat că, nu se permite eliberarea autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor care nu
sunt incluse în Nomenclator, cu excepţia celor expres prevăzute de legislaţie. Încălcarea
prevederilor autorizaţiei sau a dispoziţiei legale privind desfăşurarea activităţii, poate atrage
suspendarea dreptului pe care îl conferă autorizaţia, sau, după caz, retragerea autorizaţiei.
5) Principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre stat şi întreprinzător.
Activitatea autorităţilor administraţiei publice în relaţiile cu întreprinzătorii trebuie să fie
proporţională asigurării intereselor societăţii şi protecţiei drepturilor întreprinzătorilor.
Autorităţile administraţiei publice nu vor întreprinde acţiuni în exces necesităţilor atingerii
scopurilor societăţii. Astfel:
a) autorităţile administraţiei publice exercită, prin intermediul reprezentanţilor, controlul
asupra activităţii de întreprinzător (în continuare - control) în limitele şi în conformitate cu
competenţele stabilite de lege. Autorităţile administraţiei publice competente au obligaţia de a
controla modul de desfăşurare a activităţilor care se efectuează pe baza aprobării tacite. Controlul
activităţii de întreprinzător, cu excepţia celui financiar şi fiscal, poartă un caracter consultativ. El
poate avea loc doar în cazurile stabilite de lege, cu stipularea expresă a autorităţii publice
împuternicite să efectueze controlul, a genurilor de activitate şi a categoriilor de întreprinzători
supuse controlului. Se interzice aplicarea oricărei sancţiuni fără a se verifica corectitudinea ei de
către conducătorul organului de control şi fără a se acorda întreprinzătorului posibilitatea de a o
contesta. La efectuarea controlului, organele de control urmează să ţină cont de: a) legalitatea şi
respectarea competenţei stabilite de lege; b) neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sunt
stabilite de lege; c) tratarea dubiilor apărute la aplicarea legislaţiei în favoarea întreprinzătorului;
d) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului; e) prescrierea recomandărilor pentru
înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului; f) dreptul întreprinzătorului de a ataca
acţiunile organului de control;
b) cu referire la respectarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în suspendarea
activităţii de întreprinzător se poate constata că, activitatea de întreprinzător poate fi suspendată
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prin hotărâre judecătorească, adoptată în temeiul legii. Hotărârea instanţei de judecată privind
suspendarea activităţii întreprinzătorului se adoptă la cererea autorităţilor administraţiei publice.
În cazurile prevăzute expres de lege, activitatea de întreprinzător poate fi suspendată, cu adresarea
ulterioară în instanţa de judecată a autorităţii care a dispus suspendarea. Adresarea în judecată se
facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea se
anulează. Hotărârea judecătorească privind suspendarea activităţii de întreprinzător se adoptă în
termen de 5 zile lucrătoare şi se execută în conformitate cu legislaţia. Reluarea activităţii de
întreprinzător se efectuează în temeiul hotărârii instanţei de judecată care a emis hotărârea de
suspendare a acestei activităţi sau a hotărârii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu
legislaţia în vigoare [4, art. 17].
6) Responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice pentru eliberarea autorizaţiilor. Fapta
funcţionarului public care, având cunoştinţă de solicitarea de autorizare şi de documentaţia
acesteia, nu soluţionează cu bună ştiinţă cererea în termenul prevăzut de lege, făcând să intervină
prezumţia legală a aprobării tacite, se pedepseşte conform legislaţiei [4, art. 18].
În general, suntem de părerea că, dacă nu ne limităm doar la prevederile Legii nr. 236 din
20.07.2006, dar apelăm la prevederile SCERS, Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeană, Legea cu privire la revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a
activităţii de întreprinzător, Strategia de reformă a administraţiei publice centrale, tangentă cu
reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi la alte acte normative
în domeniu, am putea deduce următoarele principii fundamentale ale reglementării activităţii de
întreprinzător: - armonizarea standardelor cu cele ale UE; - definirea clară a rolului şi funcţiilor
de bază ale autorităţilor administraţiei publice, reducerea numărului acestora şi a atribuţiilor ce
ţin de reglementarea activităţii de întreprinzător; - excluderea paralelismului şi a dublării func
ţiilor în activitatea autorităţilor administraţiei publice, în scopul utilizării mai eficiente a resurselor
financiare şi prestării unor servicii publice de calitate; - delegarea rezonabilă, în baza principiului
subsidiarităţii, către autorităţile administraţiei publice centrale şi către sectorul privat a împuter
nicirilor şi obligaţiilor legate de activitatea de asigurare cu bunuri şi servicii; - separarea funcţiilor
de elaborare şi promovare a politicii de funcţiile de control şi prestare a serviciilor; - transparenţa
şi predictibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător; - prezumţia respectării actelor nor
mative de către întreprinzători şi implementarea principiului declarativ la iniţierea, desfăşurarea
şi lichidarea afacerii; - limitarea la minim a numărului de autorizaţii necesare pentru iniţierea,
desfăşurarea şi lichidarea afacerii; - neadmiterea stabilirii şi solicitării unor alte documente pentru
eliberarea autorizaţiilor privind activitatea de întreprinzător, decât a documentelor stabilite
expres şi exhaustiv în legi, hotărâri şi/sau ordonanţe ale Guvernului şi neadmiterea încălcării ter
menelor fixate; - finanţarea autorităţilor administraţiei publice de la buget; - neadmiterea stabilirii
şi perceperii de către autorităţile administraţiei publice a altor taxe pentru eliberarea autorizaţiilor,
decât taxele expres stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, cu indicarea serviciului
şi mărimii taxei pentru acest serviciu; - dezvoltarea climatului de afaceri; - implementarea
instituţiei de evaluare a impactului de reglementare, precum şi alte idei fundamentale.
Responsabilitatea pentru asigurarea continuităţii procesului de optimizare a cadrului juridic
de reglementare a activităţii de întreprinzător revine Comisiei de stat pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător, instituită în baza unui regulament aprobat de către Guvern. Comisia
are următoarele atribuţii: a) monitorizează modul de executare a prevederilor legale de către
autorităţile administraţiei publice şi raportează simestrial Parlamentului şi Guvernului despre
rezultatele obţinute; verifică şi face propuneri asupra rapoartelor privind analiza impactului de
reglementare a proiectelor de acte normative şi efectuează avizarea lor; c) propune, în modul
stabilit de legislaţie, revizuirea sau abrogarea actelor normative care nu corespund principiilor de
reglementare; d) supraveghează măsurile de monitorizare a eficienţei actelor normative. Iar
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organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administrative
nesubordonate Guvernului elaborează proiectele de modificare şi completare a actelor normative
din domeniul lor de activitate şi, în termenul indicat de lege, remit comisiei proiectele şi notele
informative spre avizare, prezentând concomitent Parlamentului un raport privind rezultatele
revizuirii actelor normative la etapa respectivă.
Se poate menţiona că, până în luna octombrie 2007, au avut loc 130 şedinţe ale Grupului de
lucru. Au fost examinate toate actele normative care reglementează activitatea de întreprinzător,
emise de Guvern şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale. La propunerea Comisiei, au
fost abrogate 107 acte normative care nu corespundeau principiilor de reglementare şi au fost
modificate 285 acte. Ca urmare, au fost reduse numărul procedurilor regulatorii şi a cheltuielilor
financiare şi de timp ale agenţilor economici pentru efectuarea unor astfel de proceduri.
Aşa dar, se poate concluziona că, principiile de reglementare, constituind o modalitate de
coordonare a normelor juridice în cadrul sistemului de reglementare a activităţii de întreprinzător
în jurul unor idei călăuzitoare, au o semnificaţie practică şi normativă, indicând ce trebuie să facă
atât întreprinzătorul, cât şi autorităţile administraţiei publice, cum trebuie să procedeze în
anumite situaţii. Respectarea acestor principii va contribui substanţial la reducerea barierelor
administrative în dezvoltarea activităţii de întreprinzător, la optimizarea cadrului juridic de
reglementare, la crearea unor premise reale de creştere economică în ţară. Iar monitorizarea
efectelor reglementărilor excesive asupra mediului de afaceri este permanent în vizorul organelor
internaţionale care elaborează studii de evaluare privind libertatea activităţii de întreprinzător în
majoritatea ţărilor lumii.
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ETAPE ŞI OBIECTIVE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
MODIGA Georgeta, lector universitar, doctor,
Universitatea “DANUBIUS”, Galaţi, România

SUMMARY
In the XXI century beginnings, all the industrial factory’s, commercial or services are facing with
the competition market laws and succeed to survive only as a consequence of their innovation, organization and managing ability’s, materialised in project management. The structure, implementation and project management of all domains of activity, whatever of the financial source, included
even those from marketing activity, developing and quality insurance in one sector of activity, to
national, district, market or enterprise level, are aspects of changing management, a new concept in
the speciality literature.
The project represents an activity or a series of connective activities, that have a determined starting
point and an ending one, and are deployed in organized mode, on a project base, into a precise context,
by certain agents, in order to achieve some objectives defined in a determined period of time.
The goal of a project is, above all, to resolve a problem, to change practices, tools, organization,
to anticipate a situation, a difficulty, a risk to pass from a existent situation, unsatisfactory, to a
wanted situation, more satisfying. For project implementation choosing a strategy that grows at
maximum the capacity of expert team is necessary, that manage and implement it, of using the
components, even of team spirit, by the responsibility towards a common objective and the necessity
to work together with optimum efficiency.
All the projects must comply with a set of basic rules, although are confronted, on all their life
span, with stochastic events, as, for instance, some changes in economic politics at macro-economic
level, that can constitute as risk factors to achieve those and, accordingly, they require additional
adjusting measures.
În pragul secolului XXI, toate întreprinderile industriale, comerciale sau de servicii se
confruntă cu legile pieţei concurenţiale şi reuşesc să supravieţuiască numai ca urmare a capacităţii
lor de inovaţie, organizare şi gestionare, materializată în managementul proiectelor. Structura,
implementarea şi managementul proiectelor din toate domeniile de activitate, indiferent de sursa
de finanţare a acestora, inclusiv cele din activitatea de marketing, cercetare şi asigurarea calităţii
într-un sector de activitate, la nivel naţional, sectorial, de piaţă sau de întreprindere, constituie
aspecte ale managementului schimbării, o noţiune apărută destul de recent în literatura de
specialitate.
Caracteristicile unui proiect
Proiectul reprezintă o activitate sau o serie de activităţi conexe, care au un punct de plecare şi
un punct de încheiere determinate, şi sunt desfăşurate în mod organizat, pe baza unui plan, întrun context precis, de către anumiţi agenţi, în vederea realizării unor obiective definite într-o
perioada de timp stabilită.
Prin urmare, caracteristicile unui proiect se concretizează în următoarele elemente
fundamentale:
- data începerii proiectului;
- data încheierii proiectului;
- obiectivele acestuia, grupându-se în: tehnice, economice şi socio-umane;
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- bugetul alocat proiectului;
- activităţi în general unice, sau, eventual, care se pot repeta numai pe o durată de timp
limitată;
- un cadru organizat de desfăşurare, care include relaţii şi funcţii ce trebuie definite şi
dezvoltate în concordanţă cu obiectivele şi natura specifică a fiecărui proiect;
- un ciclu de viată determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite astfel:
identificarea, analiza, formularea proiectului, pregătirea acestuia, evaluarea preliminară a
proiectului, angajarea finanţării, implementarea, monitorizarea şi evaluarea finală a rezultatelor
proiectului.
Scopul unui proiect este, în primul rând, de a rezolva o problemă, de a schimba practicile,
mijloacele, organizarea, de a anticipa o situaţie, o dificultate, un risc pentru a trece de la o situaţie
existentă, nesatisfacatoare, la o situaţie dorită, mai satisfăcătoare. Pentru implementarea
proiectului este necesară alegerea unei strategii care să dezvolte la maximum capacitatea echipei
de experţi, care îl gestionează sau implementează, de utilizare a competenţelor, cât şi a spiritului
de echipă, prin responsabilitatea faţă de un obiectiv comun şi necesitatea de a lucra împreună cu
randamentul optim.
Toate proiectele trebuie să respecte un set de reguli de bază, cu toate că sunt confruntate, pe
toata durata lor de viaţă, cu evenimente aleatoare, ca, de exemplu, unele schimbări în politica
economică la nivel macroeconomic, care pot constitui factori de risc pentru realizarea acestora şi,
prin urmare, necesită măsuri corective suplimentare.
Reuşita unui proiect depinde de:
- voinţa de a reuşi a tuturor factorilor care pot contribui la reuşita proiectului, ceea ce
presupune demonstrarea necesităţii participării acestora în toate etapele în care îşi pot aduce
contribuţia. Este obligatorie explicarea clară a dificultăţilor cu care unitatea de pregătire /
gestionare / implementare a proiectului se va confrunta pe parcurs, a obiectivelor de atins,
instaurarea unui sistem de evaluare a progresului, precum şi recunoaşterea şi punerea în valoare
a tuturor acţiunilor care determină minimizarea riscurilor;
- claritatea structurării proiectului, care presupune o bună înţelegere a situaţiei
tehnicoeconomice şi sociale existente şi celei dorite, a obstacolelor şi avantajelor, a resurselor
disponibile sau potenţiale, a condiţiilor de reuşită şi a tuturor elementelor implicate în
implementarea proiectului;
- managementul proiectului, un proces complex, ale cărui elemente principale vor fi prezentate
în continuare.
Managementul proiectelor este un proces dinamic, desfăşurat în mod ştiinţific, care
organizează şi foloseşte resursele corespunzătoare pentru a realiza obiectivele stabilite, având ca
obiectiv generic reducerea deficienţelor la zero prin creşterea eficienţei activităţilor şi organizarea
echipelor de management şi implementarea proiectului. În managementul proiectelor o parte din
personalul pentru implementarea proiectelor poate fi angajat temporar, în calitate de consultanţi,
lipsind astfel permanenţa rolurilor.
Personalul implicat în proiect poate avea diferite roluri de îndeplinit la momente diferite.
Planificarea în cadrul elementelor prestabilite, ca bugetul, durata de realizare, planul de baza, care
sunt precizate la momentul structurării proiectului prezintă o importanţă fundamentală.
Managementul proiectelor se caracterizează prin trăsături proprii, care asigură succesul
proiectelor.
Una dintre trăsăturile principale este multilateralitatea deoarece implică, pe lângă cunoştinţe
economice si tehnice de specialitate, din domeniul specific fiecărui proiect, o gama larga de
cunoştinţe şi aptitudini organizatorice, astfel încât să coordoneze în paralel organizarea optimă a
timpului în scopul terminării proiectului la timpul prevăzut, conducerea echipei conform celor
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mai avansate tehnici manageriale prin îmbinarea utilizării optime a capacităţii profesionale a
fiecărui membru cu asigurarea unor relaţii interumane de colaborare la nivelul echipei, precum
si administrarea celorlalte resurse.
Pentru asigurarea succesului proiectelor, o condiţie esenţială constă în concentrarea
permanentă a managementului proiectelor asupra îndeplinirii obiectivelor propuse, şi, deci, a
schimbării într-un mod organizat a situaţiei existente în vederea realizării situaţiei dorite.
Inovaţia este o trăsătură de bază a managementului proiectelor, ea reprezentând modul de
rezolvare a unor probleme noi, specifice fiecărui proiect în parte. Activitatea de management de
proiect se desfăşoară pe toata durata ciclului de viaţă al proiectului, şi priveşte controlul acestuia
în întregime.
Managementul proiectelor este deosebit de complex, deoarece reprezintă sinteza a cel puţin
cinci ştiinţe tehnico-economice:
- ştiinţa de a pregăti şi lansa proiectul;
- ştiinţa de a conduce procesul de învăţare;
- ştiinţa de a organiza dezvoltarea si implementarea proiectului;
- ştiinţa de a asigura coerenţa acţiunilor;
- ştiinţa de conducere a monitorizării şi evaluării.
Managementul proiectelor este un sistem complex, în permanentă modificare, de activităţi
interconectate, care trebuie conduse cu ajutorul unui personal eterogen, cu diferite calificări, opinii
şi interese, acţionând în cadrul unei echipe. În centrul acestui sistem trebuie să se afle un proces de
rezolvare a problemelor, axat pe o activitate constructivă în vederea găsirii unor soluţii.
Ciclul de viaţă al proiectului
Structura generală a ciclului de viaţă al proiectului constă din mai multe etape succesive de
culegere a informaţiilor si luare a deciziilor care au loc între începerea si încheierea proiectului.
Terminologia asociată acestor etape diferă de la o organizaţie finanţatoare la alta, însă în general
se începe cu identificarea, se continuă cu formularea şi pregătirea, aprecierea (analiza si evaluarea
preliminară), implementarea, evaluarea finală a rezultatelor proiectului, şi apoi se revine la
formularea şi pregătirea proiectului următor.
Informaţia obţinută sub formă de comentarii în diferitele etape este importantă, din moment
ce termenul „ciclu” sugerează un proces continuu. Comentariile primite de la beneficiari,
consultanţi sau finanţatori contribuie la procesul de asimilare a unei planificări optime a
proiectelor următoare.
Repartizarea responsabilităţii de conducere a proiectului
Tipul de organizare a unităţii de gestionare a proiectului este deosebit de important, stabilind
cine anume are responsabilitatea reală a proiectului, în funcţie de obiectivele specifice ale
proiectului si de modul de conducere a instituţiei.
Astfel, o organizaţie deschisă se caracterizează prin faptul că responsabilitatea proiectului
revine conducerii ierarhice operaţionale, iar directorul de proiect are un simplu rol de coordonare
a unităţii de gestionare a proiectului.
Organizaţia închisă se caracterizează prin alocarea întregii responsabilităţi directorului de
proiect, ceea ce are avantajul rapidităţii de decizie, posibilitatea de abordare a problemelor reale
şi afirmării capacităţilor acestuia, dar si dezavantajul de a putea provoca reticenţa conducerii
ierarhice şi a personalului din subordine în cazul unor decizii radicale.
Organizaţia matriceală se caracterizează prin împărţirea responsabilităţii proiectului între
directorul de proiect şi conducerea ierarhică operaţională, având astfel avantajul echilibrului de
competenţe, şi dezavantajul suprapunerii autorităţii ca şi acela ce necesită acelaşi grad de
experienţă în managementul proiectelor din partea tuturor responsabilităţilor.
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Directorul de proiect, pe lângă capacităţile sale profesionale, trebuie să fie familiarizat cu
procedurile contractuale şi de achiziţii de bunuri şi servicii ale organismului finanţator şi să
stabilească relaţii bune de colaborare cu reprezentanţii organismului finanţator.
Un proiect trebuie sa se bazeze pe o metodă riguroasă şi instrumente adaptate acesteia, pentru
a evita dispersarea eforturilor. De aceea rolul conducerii acestuia este deosebit de important în
organizarea, conducerea, gestionarea şi impulsionarea proiectului.
O parte importanta a activităţii directorului de proiect constă în inventarea factorilor de risc
care pot afecta evoluta proiectului. Omiterea importanţei mediului înconjurător sau a schimbărilor
importante care pot interveni, a valorilor organizaţiei, a schimbărilor de strategie, a priorităţilor
la toate nivelele, ca şi nedefinirea precisă a rolurilor participanţilor în proiect pot avea o influenţă
la fel de negativă asupra desfăşurării proiectului ca şi evaluarea eronată a duratei şi costurilor
diferitelor activităţi, necunoaşterea instrumentelor de bază sau alegerea unei metodologii
nepotrivite pentru proiectul respectiv. În ceea ce priveşte factorul uman, trebuie să se ţină seama
şi de motivaţia, de competenţa şi de disponibilitatea personalului.
Directorul de proiect are ca sarcină permanentă organizarea şi conducerea proiectului şi folo
seşte ca instrumente tehnice pentru organizarea proiectului, organigrama, tehnica a proiectului.
Identificarea sarcinilor principale ale proiectului şi a resurselor necesare pentru realizarea acestuia
au loc în contextul analizei situaţiei existente şi a soluţiilor a căror obţinere este dorită.
Pe baza acestei analize, proiectul este defalcat în sarcini interdependente, cu o durata proprie
în cadrul duratei globale a proiectului, şi care se succed într-o ordine logica. Pe baza activităţilor
identificate ca fiind componente ale proiectului, trebuie apoi evaluate resursele necesare pentru
desfăşurarea acestora şi riscurile care pot împiedica obţinerea soluţiilor dorite.
Identificarea resurselor necesare pentru realizarea proiectului reprezintă o responsabilitate
deosebită a structurării proiectului. Trebuie urmărite atât resursele materiale, cât şi cele umane,
timpul necesar şi alte resurse, fiind analizate fiecare în parte şi în corelaţie. Identificarea termenelor
de importanţă critică are de asemenea un rol important, ştiindu-se că durata implementării
proiectului îi afectează costul, în funcţie de specificul proiectului. Nu întotdeauna o durată mai
mare presupune costuri mai mari.
Rolul consultanţilor
Necesitatea apelării la consultanţi poate fi determinata de factori pozitivi, prin recunoaşterea
serviciilor calificate pe care le pot presta consultanţii, şi anume:
- expertiza în domenii neacoperite de personalul permanent al organizaţiei;
- resurse de suplimentare a contribuţiei personalului existent, în special în perioade de vârf ale
activităţii;
- calificări interdisciplinare;
- raţionamente si experienţă în domenii unde clientul nu are calificarea necesară;
- oportunităţi de instruire profesională a personalului instituţiei în domeniul noilor tehnici şi
metode;
- performanţe mai rapide şi de calitate mai înalta în domeniul respectiv decât se pot obţine cu
personalul existent, care are şi alte responsabilităţi în afara proiectului;
- obiectivitate si capacitatea de a da sfaturi imparţiale.
Consultanţii vor analiza următoarele informaţii la acceptarea unor noi contracte:
· despre proiect: daca este profitabil, siguranţa, modalitatea şi programarea plăţii, factorii de risc;
· despre client: daca este un client unic, flexibil, sau un conglomerat de entitati individuale cu
interese divergente;
· despre activitatea pe care urmează s-o desfăşoare: daca termenii de referinţă sunt clari, daca
procedeul de selecţie a consultanţilor este transparent.
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Angajarea consultanţilor - constituie, în mod normal, un echilibru între următorii factori:
· Experienţa si competenţa firmei de consultanţă - daca aceasta demonstrează discernământ,
exactitate, inovaţie, experienţă în operarea locală;
· Cunoştinţele de specialitate de care dispune firma sau organizaţia de consultanţă - experienţa per
sonalului, tehnici speciale, subconsultanţi specifici, cu calificări care generează valoarea adăugată;
· Factori de management ai acesteia - stabilitate financiara, capacitate de asigurare a răspunderii
şi a calităţii, documente de înregistrare a controlului proiectului, reputaţie buna.
Consultanţii pot fi: consultanţi independenţi liber profesionişti, consultanţi independenţi
care lucrează în asociaţie cu alţii, într-o organizare de echipa pentru un proiect sau grupuri
organizate şi înregistrate juridic.
• “Alocarea resurselor în vederea atingerii unor obiective specifice urmărind o abordare
planificată şi organizată” (Lientz&Rea, 1998)
• Un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan de activităţi
în scopul realizării unuia sau mai multor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul
unor resurse umane, tehnice şi financiare identificate ca atare la momentul elaborării propunerii
de proiect.
Orice sarcină care poate fi definită în termeni de
• Obiective
• Resurse
• Activităţi
• Rezultate
Conform definiţiilor date, proiectul constă în “alocarea resurselor în vederea atingerii unor
obiective specifice, urmărind o abordare planificată şi organizată”. (Lientz şi Rea, 1998)
Caracteristicile proiectului:
• scop definit
• caracter realist
• localizare bine delimitată în spaţiu şi timp
• caracter complex
• caracter colectiv
• caracter unic
• caracter cuantificabil
• caracter multistadial
Alcătuirea proiectelor
Punerea la punct a proiectelor constă în a traduce ideile în acţiuni practice.
Alcătuirea unui proiect constă în:
• a evalua necesitatea unei planificări;
• a avea o idee clară asupra etapelor planificării şi alcătuirii proiectului;
• a înţelege ce trebuie făcut pentru a obţine sprijin, a clarifica obiectivele, a caută soluţii, a face
propuneri; reexaminarea planului proiectului şi adaptarea lui, a întreprinde realizarea
proiectului;
• a soluţiona problema unui management strategic.
Caracteristicile proiectului
Fiecare proiect are:
• cultură
• structură
• sisteme
• procese
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Structura, sistemele şi procesele sunt definibile şi pot fi descrise. Mai puţin întâlnite şi de cele
mai multe ori greu de descris, dar la fel de importante sunt caracteristicile culturale ale fiecărui
proiect.
Managerul de proiect are responsabilitatea de a genera o cultură care încurajează pe fiecare
dintre cei implicaţi în activitatea în echipă în încercarea de a realiza obiectivele comune ale
proiectului.
Procesul planificării proiectului
Realizarea reală a obiectivelor (punerea în practică)
1. Definirea obiectivelor proiectului
2. Planificarea proiectului
3. Contextul de realizare a proiectului
4. Strategii şi tactici adecvate
Diferitele etape ale alcătuirii unui proiect
Orice proiect conţine următoarele etape:
1. Asigurarea unui consens în ceea ce priveşte proiectul
2. Clarificarea obiectivelor
3. Căutarea soluţiilor posibile
4. Propuneri
5. Revederea planului proiectului şi aprobarea lui
6. Punerea proiectului în practică
Resursele proiectului
Resursele corespunzătoare activităţilor unui proiect sunt cel mai bine definite ca fiind:
• materiale
• oameni
• utilaje
• bani
• metode
• comunicaţii
• timp
Este de asemenea posibil şi necesar a le considera pe acestea ca fiind constrângeri – fiecare din
ele va avea un cuantum limitat în contextul fiecărui proiect. Managementul de proiect are ca scop
realizarea obiectivelor proiectului cu “utilizarea optimă a resurselor disponibile” şi “în limitele
constrângerilor impuse de aceste resurse”.
Realizarea obiectivului unui anumit proiect va fi mai “sensibilă” la optimizarea unor anumitor
resurse decât la alte aspecte. Este util a identifica de la început acest nivel de “sensibilitate” în
sensul că unele resurse pot fi mai dificil de repartizat decât altele. Rezultatele sunt deseori
influenţate de efectele acumulate ale unor factori minori, decât ale unora mai mari şi mai uşor de
identificat.
Timpul este cea mai dificilă resursă sub aspectul controlului şi conducerii. În timp ce este
posibil a efectua anumite “schimburi” între diferite alte resurse în cazul timpului se aplică
următoarele reguli:
• Timpul nu poate fi stocat
• Timpul nu poate fi tranzacţionat
• Timpul nu poate fi cumpărat
• Timpul nu poate fi vândut
• Timpul nu poate fi decât folosit.
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Revizuirea planului proiectului şi aprobarea lui
Verificarea a trei aspecte:
• Conformitatea cu cerinţelor şi obiectivelor organismelor de finanţare;
• Existenţa unui sprijin larg pentru proiect;
• Rezistenţa propunerii la critici
Luarea deciziilor în mod raţional a deciziilor precum şi evaluarea lor atentă constituie unul
din elementele cele mai importante ale managementului de proiect. Claritatea modului în care
sunt structurate deciziile va furniza de asemenea o motivaţie pentru felul în care se desfăşoară
diferite activităţi.
Planificarea – implică identificarea activităţilor necesare şi include:
· stabilirea obiectivelor
· detalierea sarcinilor
· estimarea cererilor de resurse pentru fiecare sarcină
· plasare sarcinilor în cadrul unei planificări temporare.
Activităţile de planificare sunt definite în funcţie de o scară temporară, cum ar fi:
· termen scurt
· termen mediu
· termen lung
definiţiile reale precum şi perioadele vor varia pentru fiecare organizaţie/proiect/activitate.
Organizarea – implică punerea în aplicare a unui plan, sarcina organizării include:
· potrivirea activităţilor planificate cu resursele disponibile
Controlul – presupune stabilirea cu certitudine a faptului că planul şi organizarea asigură
atingerea obiectivelor şi include:
· monitorizare
· comparare
· ajustare
Există o multitudine de modele specifice şi proceduri elaborate pentru a cuprinde planificarea,
organizarea şi controlul unui proiect.  
Comunicare şi informaţie
Buna comunicare şi transferul de informaţie este foarte important pentru toate activităţile din
cadrul managementului de proiect.
Comunicarea ar trebui să fie:
· limpede
· concisă
· completă
· exhaustivă
· înţeleasă de cel care o primeşte
Forma precum şi managementul fluxului de comunicare şi informaţie pentru un proiect este
o sarcină specifică şi foarte importantă pentru managerul de proiect. Sistemul trebuie să fie
capabil să identifice şi să furnizeze atât comunicarea formală cât şi informală. Comunicarea
trebuie să ajungă la persoanele potrivite sau care trebuie să primească o anumită informaţie iar
sistemul trebuie să conţină acele elemente care să permită înregistrarea precum şi confirmarea
faptului că o anumită informaţie a fost comunicată respectiv primită.
O structură corect alcătuită a managementului de proiect va promova la timp şi în mod
adecvat comunicare şi va evita să-i copleşească pe participanţii din cadrul unui proiect cu prea
multe informaţii sau cerinţe.
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Conducerea proiectului
Managerii de proiect trebuie să se concentreze, să fie raţionali şi puternic motivaţi. Ei trebuie
să fie capabili să înţeleagă obiectivele unei anumite activităţi, punctele tari, nevoile şi punctele
slabe ale fiecărui membru al echipei precum şi a întregului grup.
Managerul de proiect are de cele mai multe ori un control redus dacă nu inexistent asupra
modului în care se face selecţia membrilor echipei şi un timp scurt pentru a le cunoaşte calităţile
şi defectele. Obiectivul unui manager de proiect este de a-şi motiva colegii obţinând maximul de
beneficii din punctele lor tari, atenuând în acelaşi timp impactul punctelor lor slabe.
Pentru fiecare sarcină în parte un manager de proiect ar trebui:
• Să înţeleagă în profunzime
• Să o planifice corespunzător
• Să o organizeze în mod corespunzător
• Să-şi formeze o imagine clară a standardelor de calitate cerute
• Să verifice dacă este sau nu fidelă obiectivelor proiectului
• Să rezolve problemele pe măsură ce ele apar
• Să ia decizii rapid, lucid şi raţional şi să le comunice în consecinţă
Pentru fiecare membru al echipei proiectului, managerul de proiect trebuie să:
• Să se gândească la ei şi să le înţeleagă nevoile
• Să le stabilească obiective realiste
• Să le aducă critici justificate şi constructive atunci când este nevoie
• Să le aducă aprecieri atunci când este cazul
• Să-i ajute să se întreacă pe ei înşişi
• Să fie concis, corect şi deschis oricăror informaţii şi să le comunice în mod corespunzător
Pentru grup managerul trebuie să:
• Stabilească obiectivele realiste
• Încurajeze cooperarea în cadrul grupului
• Să construiască un spirit de echipă
• Să comunice frecvent şi corespunzător cu grupul
• Să aducă critici constructive şi aprecieri atunci când este cazul
Managerul de proiect trebuie să impună respect atât echipei proiectului cât şi sponsorilor.
Respectul rezultă din competenţă în corelaţie cu:
• Realizările anterioare – studii, cunoştinţe, întâmplări reale
• Capacitate – inteligenţă, agilitate, originalitate, judecată, aptitudini de comunicare
• Responsabilitate – devotament, iniţiativă, tenacitate, încredere în sine, dorinţa de a reuşi
• Implicare – activ, sociabilitate, cooperare, adaptabilitate, umor
• Recunoaştere – încurajarea participării şi evaluarea datelor primite de la membrii echipei.
Gradul de motivare al echipei proiectului depinde de cât de consistent, corect responsabil faţă
de colegi şi capabil de o bună judecată este managerul de proiect.
Evaluarea finală
Evaluarea finală are ca rezultat:
• O declaraţie cu privire la ceea ce a fost realizat
• O explicaţie a ceea ce s-a întâmplat
• O planificare mai bună pentru proiectele viitoare
şi ar trebui să includă:
• Rezultatele obţinute
• Obiectivele atinse
• Managementul financiar
• Impactul extern/intern al rezultatelor proiectului
• Procesul
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CONCLUZII
8 motive pentru care proiectele au succes:
• Structura organizaţiei se potriveşte echipei de proiect
• Echipa proiectului participă la activitatea de planificare
• Echipa proiectului este angajată în stabilirea programului
• Echipa proiectului este angajată în stabilirea unui bget real
• Echipa proiectului utilizează în mod corespunzător tehnicile de planificare a reţelei şi nu
permite ca planul să eşueze înainte de a fi pus în aplicare
• Echipa proiectului se foloseşte de birocraţie, politici şi proceduri şi nu acţionează împotriva
acestora
• Echipa proiectului îşi dă acordul cu privire la obiectivele realiste şi specifice ale proiectului
• Toate părţile interesate (participanţi, sponsori, clienţi) sunt implicate încă de la începutul
proiectului.
8 motive pentru care proiectele eşuează:
• Structură şi organizare inadecvate ale proiectului
• Lipsa participării echipei de proiect la elaborarea planului
• Planificare defectuoasă şi inadecvată
• Lipsa participării echipei proiectului la rezolvarea problemelor
• Comunicare deficitară
• Tehnică inadecvată
• Administrare inadecvată
• Program nerealist
• Obiective neclare
• Mecanisme de control inadecvate
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INTERFERAREA PROBLEMATICII PROTECŢIEI MEDIULUI CU CEA A
URBANISMULUI DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE
MINEA Elena Maria, lector universitar, doctor,
Universitatea “Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

L’INTERFÉRENCE DU PROBLEMATIQUE DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT AVEC CELE DE L’URBANISME VUE PAR LA
PERSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
RESUME
Après le sommet de Rio on a proclamé la conscience internationale de la vulnérabilité de la
planète Terre face à son exploitation irresponsable. Il s’agissait alors de permettre à la biosphère
mutilée et asphyxiée de reprendre un souffle vital pour notre propre survie, de redonner sens à des
formes inédites de progrès dans une nouvelle alliance entre la science et la conscience, entre les
trésors du patrimoine, naturel et culturel, légué par les générations passées, les impératifs immédiats
d’une survie décente pour les plus démunis et les choix du futur.
Les écosystèmes sont détruits et les ressourses naturelles consommées à un rythme sans précédent.
Par conséquence, le XXIe siècle s’annonce mal pour tous. Voila pourquoi il est absolument nécessaire
d’intervenir par toutes les moyenes possibles. Et l’analyse de l’interférence existant entre les problemes
de l’environnement et les problemes de l’urbanisme c’est une parmi les autres.
1. Mutaţiile contemporane ale omenirii se reflectă în multitudinea, diversitatea şi complexitatea
problemelor cu care se confruntă dualitatea mediu – urbanizare. Pentru observatorii fini ai
fenomenului este foarte limpede că, pe măsură ce urbanizarea a câştigat în complexitate, a crescut
şi rezilienţa – prin acest termen desemnându-se capacitatea speciei umane de a-şi conserva
structurile fundamentale sub asaltul factorilor perturbatori, care sunt din ce în ce mai “interni”.
În acest context este greu să reflectăm asupra şi să analizăm toate schimbările care au loc la nivel
mondial fără să le integrăm în mediul înconjurător: studiul mediului, ca şi cel al urbanizării
înseamnă a studia complexitatea.
2. Abordarea actuală a spaţiului aferentă activităţilor de urbanism este esenţial diferită de cea
acceptată şi practicată până acum. Spaţiul a devenit – din ce în ce mai mult – o metaforă ireversibilă
în teoriile contemporane ale culturii şi criticii, dar şi un punct de convergenţă al studiilor
interdisciplinare în domeniul ştiinţelor socio-umaniste şi, evident cu predilecţie în cel al
amenajării teritoriului şi al urbanismului. De la concepţia potrivit căreia spaţiul absolut, obiectiv
este acela care conţine toate obiectele materiale şi până la acceptarea acestuia ca şi spaţiu subiectiv,
perceput ca o valoare a fenomenelor şi creaţiilor sociale, există o întreagă gamă de concepţii care
fac dificilă o reflecţie unitară asupra spaţiului.
Noua viziune asociată activităţilor de urbanism recunoaşte şi utilizează reperele majore
consacrate până la acest moment în ceea ce priveşte abordarea spaţială a acestora: spaţiul euclidian,
spaţiul filosofic, spaţiul fizicii, spaţiul economic şi spaţiul geografic.
- spaţiul euclidian este cel studiat de geometria (euclidiană) care fundamentează
numeroase modele matematice ale proceselor geografice;
- spaţiul filosofic este cel care reprezintă forma obiectivă şi universală a existenţei
materiei, exprimând ordinea coexistenţei obiectelor lumii reale;
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- spaţiul fizicii presupune două tipuri de abordare:
• spaţiul absolut, din fizica newtoniană, privit ca un fundal, un décor în interiorul căruia
poziţia obiectelor poate fi precizată cu exactitate, iar mişcarea lor poate fi descrisă cu ajutorul
unui sistem de coordonate
• spaţiul relativ, neeuclidian (al lui Einstein), în care structura şi proprietăţile acestuia sunt
strâns legate de procese care generează relaţii între diferite obiecte, puncte, locuri; aceste relaţii, la
rândul lor, structurează spaţiul (spre exemplu, în funcţie de relaţiile care apar între oraş şi zona
care îl înconjoară se poate delimita spaţiul funcţional al acestui oraş, a cărui structură se modifică
în funcţie de schimbarea proceselor din oraş, deci este un spaţiu relativ). Schimbările survenite în
timp determină configurări diferite ale spaţiului, influenţate, la rândul lor, de schimbarea
activităţilor şi relaţiilor. Reconcilierea spaţiului şi timpului a fost exprimată prin noţiunea de
proces spaţial, care le asociază într-o relaţie dialectică: forma este rezultatul schimbărilor, dar
influenţează la rândul ei procesele, impunând anumite constrângeri în desfăşurarea lor.
- spaţiul economic se defineşte prin relaţiile spaţiale dintre consumatori, producători,
forţa de muncă şi materia primă. Valoarea sa în geografie rezultă din posibilitatea
dezvoltării teoriilor privind efectele unor factori geografici (de exemplu, distanţa) asupra
activităţilor economice. Formularea teoriilor asupra localizării a influenţat considerabil
dezvoltarea concepţiei spaţiului relativ; astfel, localizarea absolută se raportează la un
sistem de coordonate utilizat exclusiv în acest scop, în vreme ce localizarea relativă indică
poziţia unui element în raport cu alte localizări. Teoriile localizării şi definirea spaţiului
economic evidenţiază o caracteristică a spaţiului relativ, care îl deosebeşte de cel absolut,
newtonian: diferitele puncte sunt “mai bune” sau “mai puţin bune” pentru scopul urmărit,
în funcţie de poziţia lor relativă faţă de alte puncte semnificative din spaţiu.
- spaţiul geografic este abordat din două perspective:
• în accepţiunea cea mai largă el reprezintă învelişul geografic planetar, iar organizarea acestuia
trebuie abordată în concordanţă cu structurarea învelişului geografic;
• pe de altă parte, spaţiul geografic este echivalat cu sistemul natură – societate (“manenvironment system”), ca o consecinţă a intensificării utilizării şi amenajării elementelor naturale
de către societate, în vederea asigurării existenţei acesteia şi a desfăşurării multitudinii de acte
sociale. În anumite cazuri, spaţiul geografic este considerat ca un produs social organizat, un
rezultat al activităţii antropice, el fiind astfel redus la suprafaţa terestră utilizată şi amenajată de
societate în vederea asigurării propriei existenţe.
3. Urbanismul operează de regulă cu spaţiul geografic, iar organizarea acestuia constituie la
ora actuală o provocare pentru administraţiile tuturor statelor, în condiţiile unei dinamici
accentuate a tuturor componentelor vieţii socio-economico-politice. Creşterea complexităţii
problemelor cu care acestea se confruntă determină o adaptare permanentă la nou, dar impun şi
o estimate pentru viitor a modalităţilor de derulare a proceselor din societate. Noile teorii ale
dezvoltării încep să ia tot mai adesea în calcul parametri care, până acum nu au fost introduşi –
din varii motive – în ecuaţiile domeniilor economice fundamentale: gestionarea resurselor şi
energiei nu va rămâne o chestiune limitată la sfera economicului, ci va “deborda” condiţionând şi
impunând reguli noi în cvasitotalitatea domeniilor existenţiale.
La momentul (actual) la care nu există nici un fel de impediment în a accede, exista şi chiar
funcţiona în orice zonă a globului, în orice punct – fierbinte sau îngheţat – al acestuia, se pune
problema – fundamentală – de delimitare a spaţiului, acţiune indispensabilă măsurării,
cuantificării urbanizării. Ce semnificaţie are o limită atâta vreme cât spaţiile supuse individualizării
au devenit tot mai greu de individualizat ? Această problemă nu este una geografic specifică, ea
interesând şi statisticienii, şi juriştii, şi planificatorii urbani şi pe mulţi alţi specialişti. Argumentul
geografic reclamă o cartografiere şi o limitare a terenului supus studiului; statisticienii nu pot
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lucra fără o arie de referinţă; juriştii au nevoie de limite trasate pentru a diferenţia teritoriile pe
care se aplică normele dreptului. Aceste motive explică importanţa acordată definirii corecte a
noţiunii de urbanizare, atrăgând atenţia asupra unor chestiuni de importanţă majoră (cum ar fi
intensificarea schimbărilor la nivelul populaţiei, a cadrului fizic etc.) incitând la o reflectare
asupra acestor probleme în termeni de proces.
4. Urbanismul este operaţional în spaţiu şi timp; despre aceste elemente am fost obişnuiţi să
vorbim pornind de la ipoteza perfectelor lor omogenităţi: spaţiul este cel “plan” al hărţilor şi
timpul este cel “liniar” al ceasurilor. O asemenea reprezentare este actualmente falsă: o situaţie nu
poate prezenta, în momente diferite ale evoluţiei sale, exact aceleaşi caracteristici; fiecare porţiune
de teritoriu este unică într-un anume moment al existenţei sale. Paradoxal, această unicitate este
datorată faptului că fiecare spaţiu este format dintr-o suprapunere de spaţii particulare, aşa încât
conjugarea, articularea şi echilibrul sunt extrem de diferite pentru fiecare porţiune de teritoriu;
tocmai această diversitate a suprapunerilor este creatoarea unicităţii fiecăreia dintre ele. Mai mult
decât atât, toate utilizările particulare ale unei porţiuni de teritoriu creează propriul lor spaţiu,
utilizând anumite resurse şi determinând impacte proprii. Ele intră, astfel, într-un potenţial
conflict cu alte utilizări care au – ele însele – propriul spaţiu pe aceeaşi porţiune de teritoriu, cu
propriile nevoi şi probleme. Chestiunea afectaţiunii solului capătă, în această viziune, conotaţii
complexe, iar administraţiile utilizează metoda intervenţionistă în procesul de control al modului
de utilizare al terenului urban (proces care diferă de la ţară la ţară, de la un oraş la altul, în funcţie
de condiţiile politice, economice şi sociale). Scopurile intervenţiei administraţiei (prin
reglementări) sunt: menţinerea echilibrului între interesele pe termen scurt şi beneficiile pe
termen lung în folosirea terenului urban; asigurarea ofertei de teren pentru atingerea unor
obiective sociale; identificarea beneficiilor planificării şi dezvoltării urbane, urmată de
redistribuirea acestor beneficii prin programe de investiţii. Obiectivele şi direcţiile pentru care se
poate afirma că rolul administraţiei este crucial vizează eficienţa, sănătatea, siguranţa, bunăstarea,
echitatea, adaptabilitatea şi posibilitatea de rezolvare a conflictelor.
5. Oraşele contemporane se află sub imperativele tipurilor de producţie şi de consum, ele
însele constituind veritabile “surse” de probleme ecologice, pe care le generează sau la a căror
apariţie contribuie. Problematica urbană excede în mare măsură problematica urbanismului
durabil care constituie doar un mod de operare, printre altele. Evoluţia oraşelor are consecinţe
asupra biosferei care – la rândul ei – exercită presiuni asupra societăţii, cu incidenţe din ce în ce
mai vizibile în cvasitotalitatea domeniilor (cel climatic fiind cel mai adesea invocat ca şi exemplu
elocvent).
Înscrierea problematicii urbane în această evoluţie planetară induce o primă ieşire din tiparele
consacrate urbanismului. Urbanismul poate din ce în ce mai puţin să se rezume la construirea sau
amenajarea oraşelor, unde funcţionarea modelează de facto habitatul terestru. Având Terra ca şi
orizont sau cadru de viaţă, profesiunea de urbanist se confruntă adesea – de o manieră brutală –
cu o multitudine de variabile relative la articularea coordonatelor spaţio-temporale care
influenţează logica amplasării activităţilor sau funcţiunilor de locuire, modurile de deplasare,
aprovizionarea cu energie, alegerea materialelor etc. Se ţese o legătură între local şi global, care nu
se reduce la o inserare într-o competiţie economică (un exemplu în acest sens fiind ilustrat de
planurile de reducere a emisiilor de CO2 urban, preocupare existentă şi acţiune desfăşurată peste
tot în lume). În aceste condiţii se impune o “reaşezare” a situaţiei în timp şi spaţiu, în care
externalităţile dezvoltării urbane să fie luate în calcul.
O a doua reîncadrare se înscrie pe linia logică a celei dintâi. Aplecarea şi reflecţia asupra
oraşului durabil ia naştere dintr-o nouă lectură, critică, a evoluţiilor urbane contemporane,
atacând creşterea motorizării individuale şi desfăşurarea (extinderea urbană) funcţionalismului
şi zonarea care le sunt motoare, folosirea neraţională (de manieră disipativă) a resurselor
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antrenând poluări de fond persistente sau, în plus, sectorizarea acţiunilor publice. Principiile care
au stat la temelia oraşelor “moderne” au antrenat disfuncţionalităţi majore tangibile. Pe de altă
parte, sub un aspect apreciat ca fiind minor, urbanismul funcţionalist a rămas foarte sărac în
materie de farmec – de la calitatea vieţii cotidiene la peisajele arhitecturale şi urbane – alimentând
vii reacţii referitoare la patrimoniu.
Asistăm azi, de asemenea, la o inversare sistematică a unui anumit număr de principii igieniste
care confirmă ieşirea dintr-o epocă. Această depăşire este cu atât mai originală cu cât igienismul
a fost cel care a marcat mai profund ecologia oraşelor. Intervenţia igienistă în oraşe, redublată de
viziunea modernă şi funcţionalistă care s-a impus în perioada postbelică a rezolvat anumite
probleme, dar le-a şi deplasat pe multe altele. Dedensificarea, asanarea oraşelor, impermeabilizarea,
circulaţia, separarea funcţiilor şi utilităţile au fost soluţiile de ieri şi sunt cauzele disfuncţionalităţilor
urbane de astăzi. Pe de altă parte, tipurile de poluare aferente sfârşitului secolului XX s-au
modificat profund, cantitativ şi calitativ: se manifestă la o scară superioară spaţio-temporală, sunt
din ce în ce mai difuze – deci, mai puţin localizate -, în parte ireversibile, interactive (zilnic ni se
prepară un cocktail de poluanţi atmosferici) şi într-o puternică şi continuă creştere. Alte variabile
ecologice nu sunt legate de poluare, ci de dimensiunea resurselor şi scăderea fertilităţii solului.
Din aceste motive – cărora, firesc, li se alătură şi altele – urbanismul a început (de mai puţin de
un secol) să se elibereze (în contextul occidental) de influenţa igienistă şi funcţionalistă atunci
când a înţeles corect problema envirnmentală şi socială.
O a treia corecţie – de data aceasta, privind lucrurile la o scară apropiată – trebuie luată în
calcul, în situaţia în care ea este mai puţin identificată (şi identificabilă) faţă de cele precedente.
Ea priveşte înscrierea oamenilor – bărbaţi şi femei – în mediul urban. Oraşul a fost gândit şi
construit de către specialişti care nu au văzut decât funcţiunile şi utilizările sale, atenuând (uneori,
chiar anulând) faptul că acesta este un mediu de viaţă, de dezvoltare şi afirmare (în mod special)
aferent fiinţelor umane – care nu sunt numai “funcţionale”, ci vii şi sensibile. Citadinii au nevoie
să-şi trăiască percepţiile şi sensibilitatea şi să se integreze în lumea de dincolo de sfera activităţilor
lor sociale. Aceste aspiraţii sunt adesea frânate, blocate în oraş. La ora ecotehnologiilor este oare
posibil să se ţeasă o ecologie culturală, existenţială, sau înscrierea în biosferă nu va şterge textura
precedentă, relaţiile într-o lume ce cumulează experienţa generaţiilor aflată în contact cu natura
lor ? Mult mai departe de aceste variabile ale raţionalismului environmental la care problematica
ecologică este adesea redusă, ecologia are o variabilă identitară. Frumuseţile sau multiplele
degradări ale mediului contribuie la construirea identităţilor, fie că sunt urbane (colective) sau
individuale.
6. În perioada actuală – caracterizată prin multiple încercări de reconciliere cu natura –
omenirea trebuie să se reapropie de natură, de mediul pe care modernitatea l-a negat, iar
postmodernitatea l-a menţinut într-o stare de precaritate. Această reapropiere presupune ca
citadinii să poată interveni asupra modului lor de viaţă, ca participarea lor la probleme să nu fie
una declarativă, ci una faptică, angajată, responsabilă, care să le exprime voinţa şi sensibilitatea.
Intervenţia comunităţilor în ceea ce priveşte cadrul lor de viaţă se bazează, potrivit actualei
tendinţe, pe o remodelare a gândirii, principiilor şi practicilor economice.
În prezent, progresul economic al unei ţări, gradul de dezvoltare al acesteia este apreciat prin
binecunoscutul indicator PIB, care cuprinde toate costurile şi beneficiile rezultate din producţie,
servicii etc., dar fără referire asupra mediului. Creşterea producţiei industriale determină, evident,
o poluare crescută, ea urmând să fie combătută prin acţiuni care se vor oglindi pozitiv în PIB; se
ajunge la concluzia potrivit căreia cu cât va polua mai mult, cu atât va creşte bunăstarea ţării.
Evident, o asemenea concluzie frizează absurdul. În aceste condiţii, ecologiştii cer ca bunăstarea
naţională să fie apreciată după alţi parametri, nu numai prin fluxul monetar, şi anume starea de
sănătate a populaţiei, speranţa de viaţă a acesteia, accesul la cunoaştere, starea mediului şi a
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patrimoniului natural, precum şi semnalele negative (alcoolismul, fumatul, drogurile, sinuciderile,
violenţa). Odată cu acceptarea valorii capitalului natural, el trebuie introdus în calculul economic,
iar preţurile produselor trebuie să reflecte acest lucru, respectiv costurile de mediu trebuie
internalizate şi cuprinse în preţurile de producţie. O altă critică adusă PIB-ului este cea vizând
faptul că nu sunt luate în calculul acestuia numeroase activităţi care contribuie la bunăstarea
colectivă şi la coeziunea socială. De asemenea, moneda este apreciată ca fiind nepotrivită,
improprie perceperii unor realităţi sociale şi chiar fizice; numeroase critici subliniază aspectul
(negativ) reducţionist al evaluării indicatorului, care reduce complexitatea lumii la o singură
dimensiune şi o singură unitate. Există opinii potrivit cărora ar trebui instituit un “PIB corectat”
sau un “PIB verde”, în care este dedusă o parte a daunelor cauzate mediului de activităţile
economice şi în care sunt mai bine compatibilizate costurile de protejare şi restaurare a
ecosistemelor degradate. Alte direcţii de cercetare şi-au stabilit ca obiectiv principal integrarea
unei dimensiuni sociale în contabilitatea naţională, care să fie alăturată definiţiei modalităţii de
măsurare a bunăstării generale.
Putem conchide că, prin toate aceste abordări complexe ale unor aspecte ale realităţii
contemporane, prin încercarea de aplicare a unor corecţii indicatorilor de bunăstare ai existenţei
se doreşte o schimbare radicală a teoriei şi practicii economice, instituirea unor reguli noi, astfel
încât tematica zilei, care “celebrează”, da şi supune controversei dezvoltarea durabilă să nu rămână
doar o dorinţă de stabilitate, o speranţă în ceea ce priveşte gestionarea viitorului umanităţii.
7. Indicatorul care se preconizează a înlocui PIB-ul în viitor este (deocamdată extrem de
controversata) amprenta ecologică (ecological footprint). Sintagma a fost propusă pentru prima
dată în cadrul programului asupra indicatorilor dezvoltării durabile ale unei organizaţii - iniţial
nonlucrative - stabilită în Statele Unite ale Americii, numită Redefining Progress. Obiectivul
acestei instituţii a fost acela de a identifica şi propune noi definiţii şi unităţi de măsură pentru
dezvoltare, favorizând reorientarea economiei spre o valorificare superioară a omului şi a naturii;
s-a dorit o luare în considerare a efectelor sociale şi economice ale modalităţilor de dezvoltare,
efecte care nu figurează în calculele economice tradiţionale. S-a propus, astfel, un indice nou –
Genuine Progress Indicator –, un indicator real al progresului, care urma să determine o revizuire
a PIB-ului. Amprenta ecologică este un indicator complementar al acestui calcul, destinat luării
în considerare a influenţei activităţilor umane asupra mediului, în termenii utilizării de resurse, a
utilizării capacităţii de asimilare şi exploatare a diverselor servicii oferite de mediu.
Amprenta ecologică a unei populaţii poate fi definită ca “suprafaţa terestră şi acvatică
productivă din punct de vedere biologic, necesară producerii de resurse destinate consumului şi
asimilării deşeurilor produse de această populaţie, indiferent de localizarea acestei suprafeţe”
(W.E. Rees, M. Wackernagel, 1997). Evidenţierea capacităţii mediului de a servi ca suport pentru
activităţile umane, tradusă în termeni spaţiali, permite – potrivit susţinătorilor ideii – evaluarea
durabilităţii exploatării actuale a mediului1.
Din punctul de vedere al metodei, evaluarea amprentei ecologice se face pe tipuri de activităţi.
Cererea umanităţii în spaţiul biologic productiv se va traduce, astfel, prin şase tipuri de utilizări ale
mediului: terenuri destinate culturilor (agricole), păşuni, exploatări forestiere, pescuit în ape dulci
şi sărate, infrastructură şi arii exploatate în scopul extragerii combustibilului fosil. Este vorba, deci,
1 Cu titlu informativ menţionăm ca anul 1999 a fost ultimul an pentru care s-au efectuat calculele; astfel,
catăţeanul mediu mondial avea o amprentă ecologică de 2,3 ha, în timp ce cetăţeanul mediu american avea
o valoare ridicată la 9,6 ha. O asemenea situaţie reclamă – cu insistenţă – necesitatea unei reforme a
modurilor de dezvoltare, care să stigmatizeze schimburile ecologice inegale şi să stopeze atingerea limitelor
biofizice întrucât, potrivit aceloraşi calcule, depăşirea ecologică a fost de 20%, deci umanitatea a “consumat”
1,2 din planetă! S-a afirmat, tot în acest context, că ar fi nevoie de 3 planete pentru susţinerea activităţilor
umane dacă populaţia globului ar trăi la nivelul Europei sau la cel al Americii de Nord !
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ca pentru fiecare asemenea modalitate de utilizare a spaţiului să se măsoare, în fiecare an, cererea
umană şi capacitatea biologică existentă, ceea ce presupune, pe de-o parte, estimarea suprafeţelor
destinate – la nivel mondial – fiecărui tip de activitate, şi suprafaţa potenţial disponibilă pentru
aceste activităţi, pe de altă parte, de a le aduce la acelaşi etalon, pentru a le converti în funcţie de
productivitatea biologică. Pentru a realiza acest lucru, cei cere promovează acest indicator
preconizează şi solicită ajutorul – în ceea ce priveşte furnizarea datelor necesare – a organizaţiilor
care depind de Organizaţia Naţiunile Unite şi pe cel al institutelor naţionale de statistică.
În ceea ce priveşte calculul amprentei ecologice vis-а-vis de consumul de energie, se disting
cinci asemenea surse (de energie industrială): gazele naturale, celelalte energii fosile lichide,
energii fosile solide, lemnul şi hidroenergia (energia nucleară fiind inclusă în categoria energiilor
fosile). Ampreta ecologică legată de consumul de energie fosilă este măsurată prin suprafaţa
necesară absorbirii CO2 emis în urma combustiei, în ipoteza că oceanele absorb aproximativ 35%
din aceste emisii, iar pădurile joacă rolul de recipient de depozitare pentru celelalte 65 de procente
rămase. Această ultimă ipoteză influenţează de o manieră decisivă nivelul amprentei ecologice
legat de consumul de energie şi, pe scară mai largă, nivelul amprentei ecologice globale. După
calculele prezentate de Wackernagel et ali (1997), cvasitotalitatea augmentării amprentei ecologice
între 1961 şi 1999 a fost legată de consumul de energie.
Amprenta ecologică este utilizată în scopul efectuării unor comparaţii la nivel mondial:
exprimată per locuitor, ea permite prezentarea limitelor nivelului de dezvoltare ale unei ţări faţă
de alta. Ea permite, de asemenea, indicarea faptului că dezvoltarea anumitor ţări se realizează în
detrimentul altora: amprenta lor ecologică depăşeşte teritoriul lor naţional, ele sunt tributare
resurselor naturale ale altor ţări sau îşi supraexploatează propriile teritorii. Acest indicator este
din ce în ce mai des menţionat în contextul studiilor de impact prealabile cerute pentru proiectele
de amenajare sau pentru a cuantifica presiunea exercitată de anumite activităţi; el îşi face apariţia
şi în raporturile de mediu ale marilor firme. Amprenta ecologică este percepută ca o metrică
comună care permite compararea impactelor environmentale ale firmelor care desfăşoară
activităţi diferite, care se dezvoltă în mai multe locuri. Aspectul spaţial nu prezintă nici un interes
special mai ales pentru companiile transnaţionale, pentru care teritoriul de referinţă necesar
calculului amprentei nu are relevanţă (el fiind unul “risipit” în spaţiu). Fiind un indicator “agregat”,
măsurarea amprentei ecologice implică alegeri în materie de ponderare, de substituţie sau de
adiţie a unor tipuri diferite de presiune şi de funcţii ale mediului.
În pofida controverselor pe care le-a creat, cu toate criticile care i s-au adus (faptul că nu este
adaptată orientării politicilor de mediu, că nu furnizează un instrument anume care să faciliteze
diminuarea amprentei ecologice, că nu permite compararea diferitelor modalităţi de gestionare
sau utilizare a teritoriului, că nu ţine seama de realitatea presiunilor exercitate asupra mediului
etc.), amprenta ecologică reprezintă o măsură eficientă de calcul a consumului unei anumite
populaţii, strâns legat de capacitatea ecologică a unui anumit teritoriu. Apariţia şi – mai apoi –
dezbaterea/analizarea acestei sintagme se constituie într-un exerciţiu îndrăzneţ, într-un demers
curajos, care doreşte să ofere o modalitate complet diferită de abordare a realităţilor lumii
contemporane, privite din unghiuri apreciate uneori ca fiind cel puţin ciudate, dar care oglindeşte
o imagine “desfigurată” a planetei, alterare generată de acţiuni umane egoiste şi adesea
iresponsabile.
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CONSIDERAŢII PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
A ALESULUI LOCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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CONSIDERATIONS REGARDING THE JURIDICAL RESPONSIBILITY
OF THE LOCAL SELECTED REPRESENTATIVE
ABSTRACT
Concerning juridical responsibility there are published a lot of articles, collections and monographs. In the working out of its subject-matters there are some achievements. However the itself
notion of responsibility, and series of its central problems- is a subject of long years - lasting discussion, during which came out the necessity to elaborate some methodological questions. The juridical
responsibility is being determined as a duty “to be responsible”, “to account”. One of the results in the
search to determine the juridical responsibility has become the idea of “positive law responsibility”,
under which we understand not the responsibility of the person who has committed an infringement
of the law, but vice versa a lawful behavior of the person, who commits no law infringements.
The goal of the given article is to regard the juridical responsibility of one of the subjects of administrative law – local public authorities - in Republic of Moldova, because the efficient activity of
the state (a good state government) depends on the determination of the concrete forms of the juridical responsibility for the local public authorities.
Înainte de a vorbi despre răspunderea juridică a alesului local în ţara noastră este necesar de
a determina noţiunea de răspundere juridică. În legislaţie nu se dă o definiţie unică noţiunii de
răspundere juridică care să permită elaborarea unei teorii generale în această materie. Sarcina
formulării unei asemenea definiţii revine doctrinei.
În teoria generală a dreptului, răspunderea juridică apare, în primul rând, ca o instituţie
complexă, deoarece cuprinde norme aparţinând mai multor ramuri de drept şi, în al doilea rând,
ca o instituţie generală, întrucât cuprinde mai multe instituţii speciale.
După prof. I. Iovănaş, răspunderea juridică reprezintă o expresie a condamnării de către stat
a unei conduite ilicite, care constă într-o obligaţie de a suporta şi executa o privaţiune.
În viziunea prof. M. Costin, răspunderea juridică îşi are temeiul în faptul ilicit, iar consecinţa
constând în aplicarea sancţiunii juridice şi reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii care
formează conţinutul raportului juridic de constrângere ce se leagă între stat, ca unic subiect activ
şi autorul faptei ilicite - subiectul pasiv al raportului juridic respectiv.
După L. Barac, răspunderea juridică reprezintă mai mult decât un complex de drepturi şi
obligaţii corelative, iar raportul juridic de constrângere este de natură mai degrabă să înlesnească
înţelegerea conţinutului instituţiei date, decât să-i definească esenţa [1].
După D. Ciobanu, răspunderea juridică este, în ultimă analiză, consecinţa incompatibilităţii
dintre conduita unui subiect de drept şi dispoziţia unei norme juridice. Ea se poate naşte pe baza
unui act juridic generator de obligaţii, sau, mai bine zis, datorită neexecutării unei obligaţii
preexistente pentru care legea impune reparaţia. Apare, de aceea, cu claritate, că există o legătură
directă între răspunderea juridică şi izvoarele obligaţiilor [2].
Definiţia clasică a răspunderii juridice prevăzută în majoritatea monografiilor presupune
254

aplicarea faţă de persoana, care a săvârşit o faptă ilicită, a măsurilor de constrângeri statale,
prevăzute în norma juridică încălcată şi conform actelor juridice procesuale [3].
Astfel, răspunderea juridică se aplică faţă de organele sau persoanele, care au săvârşit fapte
ilicite, prin măsurile de constrângere prevăzute de lege. În dependenţă de caracterul faptei ilicite
şi a sancţiunii răspunderea poate fi: penală, administrativă, civilă şi disciplinară.
Pornind de la aceste consideraţi teoretice, vom încerca, în cele ce urmează să supunem analizei
modul în care este determinată răspunderea juridică a alesului local în Republica Moldova.
Pentru început prezentăm conceptul clasic: Răspunderea autorităţilor publice locale reprezintă
consecinţele juridice nefavorabile pentru adoptarea actelor juridice ilicite, realizarea
necorespunzătoare a sarcinilor şi funcţiilor sale [4].
Altfel, răspunderea juridică a autorităţilor publice locale reprezintă aplicarea faţă de aceste
autorităţi, care au săvârşit o faptă ilicită, măsurilor de constrângere, prevăzute în norma juridică
încălcată şi conform actelor juridice procesuale.
Fundamentul răspunderii juridice a autorităţilor publice locale faţă de populaţie, de stat, faţă
de persoanele fizice şi juridice îl constituie norma constituţională, care obligă autorităţile publice
locale de a respecta Constituţia şi legile, normele corespunzătoare ale legislaţiei cu privire la
administraţia publică locală.
În cazul încălcării de către autorităţile publice locale a normelor actelor legislative respective,
drepturilor persoanelor fizice şi juridice, aducerii pagubelor materiale şi morale, ele pot fi trase la
răspundere. Conţinutul şi formele răspunderii le determină instanţa de judecată, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
În doctrina actuală sunt identificate următoarele forme de răspundere a unui consilier:
răspunderea administrativ-disciplinară ce constă fie în declararea vacantă a locului de consilier,
fie în suspendarea din funcţie, fie în alte sancţiuni prevăzute în regulamentul de funcţionare a
consiliului; răspunderea administrativ-patrimonială ce constă în repararea prejudiciului cauzat
printr-un act administrativ şi răspunderea penală [5].
Conform art. 23 al. 2 din Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.
2006 „Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria
activitate desfăşurată în exercitarea mandatului”. Observăm că prevederile legii sus menţionate
nu prevăd formele concrete ale răspunderii juridice şi actele normative legislative, conform cărora
poate fi tras consilierul local la răspundere. Vom menţiona, însă că în cazul încălcării Constituţiei
şi regulamentului intern al consiliului consilierul local, consilierul va fi tras la răspundere
administrativ-disciplinară, conform legislaţiei în vigoare; în cazul vătămării drepturilor persoanei
fizice sau juridice printr-un act administrativ, consilierul local va fi tras la răspundere
administrativ-patrimonială, conform Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000.
În cazul săvârşirii infracţiunii, consilierul local va fi tras la răspundere penală, conform Codului
Penal al Republicii Moldova.
Legea nr. 436 prevede numai unele sancţiuni pentru anumite fapte ilicite săvârşite de consilier.
Spre exemplu, în cazul încălcării legislaţiei, ca rezultat al consecinţelor nefavorabile, sancţiunea
poate fi ridicarea mandatului de către consiliu. Decizia consiliului cu privire la ridicarea
mandatului este adusă la cunoştinţa consilierului vizat şi mandatul se consideră vacant. În cazul
în care comunicarea deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul
adoptării deciziei de către consiliu [6]. În cazul încălcării de către consilier a Constituţiei, fapt ce
se confirmă prin hotărârea judecătorească definitivă, intrară în vigoare sentinţa pronunţată de
către instanţă - condamnare la privaţiune de libertate sau sentinţa prin care se interzice de a
ocupa funcţia de consilier [7].
Legiuitorul nu a introdus în Legea nouă privind administraţia publică locală un caz de ridicare
a mandatului consilierului înainte de termen, care a fost prevăzut în legea precedentă şi anume:
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„absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului sau ale comisiei din
care face parte” [8]. Apare întrebarea: cum este atunci sancţionat consilierul, care nu se prezintă
la şedinţele consiliului şi dacă este sancţionat? Prezenţa la şedinţele consiliului este una dintre
obligaţiile consilierului, (art. 19 al. 1) prin urmare, absenţa constituie încălcarea disciplinei de
muncă. Legislaţia în vigoare, însă, nu prevede expres cazul respectiv. După părerea noastră
dispoziţia respectivă totuşi trebuie să fie introdusă în Legea nouă, deoarece se întâmplă des când
consilierii nu se prezintă la şedinţele consiliului. Prevederea unei sancţiuni ar disciplina consilierul,
care a fost ales de către locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale în vederea soluţionării
problemelor de interes local.
Merită atenţie sancţiunea dizolvării consiliului local. Potrivit art. 25 din legea nr. 436
„consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă a adoptat în mod deliberat
decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ,
prin hotărâri definitive, întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;
numărul consilierilor s-a redus sub jumătate; acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni
consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor”.
Cel puţin o critică esenţială poate fi adusă acestei dispoziţii: este vorba despre formularea
„decizii repetate”, ce lasă loc la diferite interpretări [9].
În cazul adoptării de către consiliul local în mod deliberat a deciziilor repetate în aceeaşi
materie şi care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, legiuitorul prevede
expres: „dizolvarea consiliului local se face de către Parlament, la propunerea motivată a primarului
sau a Guvernului bazată pe hotărârile judecătoreşti definitive” [10].
Cât priveşte următoarele două cauze de dizolvare a consiliului local înainte de expirarea
termenului – reducerea numărului de consilieri sub jumătate şi neadoptarea de către consiliul
nici o decizie în timp de 6 luni consecutiv – legea nouă nu prevede expres cine este responsabil de
a dizolva consiliul local şi prin care act juridic. În lege numai se prevede „se constată de către
primar (de către preşedintele raionului în cazul de consiliul raional) şi se notifică Comisiei Electorale
Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi” [11]. Considerăm că în aşa cazuri în
lege trebuie să fie clar determinat nu cine constată, ci cine dizolvă consiliul local şi actul juridic
prin care se dizolvă consiliul. La fel, nicăieri în lege nu se prevede nici termenul concret în care
trebuie să fie ales consiliul local nou, nici faptul dacă consilierilor rămaşi în consiliu li se comunică
actul juridic despre dizolvarea consiliului, pentru a lua cunoştinţă.
Tot în legătură cu posibilitatea dizolvării consiliului local ca urmare a reducerii sub jumătate
a membrilor săi, în doctrina recentă s-a apreciat că ar fi vorba despre o reglementare discutabilă,
în raport cu situaţia similară care poate să apară cu prilejul constituirii consiliului local.
Astfel, pornind de la premisa că, în acea situaţie, în care nu se poate completa consiliul local
prin supleanţi, pentru completarea locurilor vacante, se organizează alegeri parţiale. În această
situaţie este de dorit ca la art. 25 al. 1 b să fie adăugat „şi nu se poate completa prin supleanţi”. Se
pune întrebarea: în cazul în care consiliul local este deja în funcţiune, chiar dacă numărul
consilierilor scade sub jumătate, de ce este necesară dizolvarea întregului consiliu şi organizarea
de noi alegeri şi nu ar fi suficientă organizarea doar de alegeri parţiale, pentru completarea
locurilor rămase vacante? [12].
Deasemenea, în legătură cu prevederea care se referă la reducerea numărului de consilieri sub
jumătate se ridică întrebarea firească, ce se va întâmpla în situaţia în care consiliul local trebuie să
adopte o decizie pentru care legea prevede votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi
(art.19 al. 5), iar numărul acestora a scăzut sub această, dar nu a ajuns încă la majoritatea absolută,
cea cerută de lege pentru a putea fi dizolvat de drept.
Prin urmare, propunem ca dizolvarea de drept a consiliului local să poată interveni în situaţia
în care numărul consilierilor se reduce sub două treimi.
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Referitor la sancţiunea suspendării mandatului consilierului legea actuală nr. 436 nici nu
prevede aşa sancţiune, care a fost prevăzută în legea nr. 123, art. 29, deoarece legiuitorul, după
părerea noastră a înăsprit sancţiunile, ceea ce considerăm a fi plauzibil, aplicând deodată
sancţiunea de dizolvare a consiliului local pentru emiterea deciziilor repetate în aceeaşi materie
care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ. Însă, pe de altă parte, legea nu
prevede expres dacă consiliul local are drept să activeze sau nu, adică se suspendă activitatea lui
sau nu, până la adoptarea hotărârii de către Parlament cu privire la dizolvarea consiliului. Doar,
de la momentul adresării de către direcţia teritorială de control administrativ sau, după caz,
primar ori Guvern în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică
dizolvarea consiliului local (art. 25 al. 2) până la momentul emiterii hotărârii cu privire la dizolvare
a consiliului de către Parlament, consiliul local poate să emită decizii ilicite prin care vor fi
încălcate drepturile sau interesele locuitorilor ai unităţii administrativ-teritoriale. Considerăm, că
în lege totuşi trebuie să fie prevăzută sancţiunea suspendării mandatului consilierului.
Cât priveşte primarul sau preşedintele raionului, legea nr. 436 nu menţionează expres nici
forma nici actul juridic conform cărora ei poartă răspunderea juridică [13]. Alesul local poate fi
tras la răspundere juridică numai conform actelor juridice concrete şi în temeiul unei hotărâri
definitive a instanţei de judecată prin care să fie demonstrată vinovăţia alesului local în săvârşirea
unor fapte ilicite [14]. În legea nr. 436 sunt arătate numai sancţiuni. De exemplu, mandatul
primarului încetează înainte de termen, în caz de intrare în vigoare a sentinţei de condamnare.
Sau, primarul este suspendat din funcţie până la soluţionarea definitivă a cauzei, în cazul în care
a fost deferit justiţiei pentru săvârşirea unei infracţiuni. Suspendarea poate fi dispusă numai de
către instanţa de judecată, în condiţiile legii [15]. Mandatul preşedintelui raionului încetează
înainte de termen în caz de ridicarea mandatului. Consiliul raional poate elibera din funcţie,
înainte de termen, preşedintele raionului, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi,
la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi [16]. Motivele care vor sta la baza eliberării
preşedintelui raionului nu sunt determinate de legiuitor. Propunem ca legiuitorul să introducă în
legea sus menţionată un capitol sau câteva articole în care vor fi stabilite, în mod expres, forme ale
răspunderii juridice, actele legislative şi motivele, conform cărora primarul sau preşedintelui
raionului poate fi tras la răspundere.
În afară de Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, vrem să
analizăm şi Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, potrivit căreia alesul local,
la fel, poate fi tras la răspundere juridică. Conform (art. 53 (1)) al Constituţiei Republicii Moldova,
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. Anume această prevedere constituţională
şi constituie suportul legal al contenciosului administrativ în Republica Moldova. Legea
contenciosului administrativ are o importanţă deosebită pentru construcţia statului de drept în
ţara noastră. A apăra administraţia de ea însăşi nu este suficient. E necesar, de asemeni, a apăra
cetăţenii de greşelile administraţiei, de injustiţie, iar în unele cazuri, de deciziile samavolnice ale
administraţiei [17]. Prin această lege se pune la dispoziţia oricărei persoane un instrument eficace
împotriva unui abuz al autorităţilor administrative, creându-se mijloace de restabilire a legalităţii
încălcate, de repunere în drepturi a celor vătămaţi prin actele administrative ilegale, de sancţionare
a celor care folosesc abuziv competenţa pe care o au în legătură cu emiterea actelor administrative
[18]. Conform art. 14 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ, persoana care se consideră
vătămată într-un drept al său recunoscut de lege printr-un act administrativ trebuie, mai întâi, să
solicite autoritatea emitentă/organul ierarhic în termen de 30 de zile, de la data comunicării
actului, revocarea/anularea în tot sau în parte a acestuia, dacă legea nu prevede altfel. Organul
emitent este în drept: să respingă cerea; să admită cererea şi, după caz, să revoce sau să modifice
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actul administrativ. Organul ierarhic superior este în drept: să respingă cererea, să admită cererea
şi să anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună
în drepturi persoana vătămată sau, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său.
După ce s-a respectat procedura prealabilă, reclamantul introduce acţiunea la instanţa de
contencios administrativ pentru a cere instanţei competente anularea actului administrativ prin
care el consideră că sunt încălcate drepturile lui. Suntem de acord că procedura prealabilă este
necesară, din următoarele motive: procedura respectivă permite în timp scurt de a corecta
greşelile, fără a aduce acest litigiu până la instanţa de judecată, scutind instanţele judecătoreşti de
o supraîncărcare; determină autoritatea publică emitentă sau ierarhic superioară să examineze
obiectiv plângerea în procedura prealabilă. Dar totuşi neajunsul procedurii prealabile constă în
aceea că examinarea cererii prealabile se face de către autoritatea emitentă cointeresată, în mod
închis, fără prezenţa petiţionarului, şi în unele cazuri, de către lucrătorii necompetenţi. Din
această cauză, foarte des petiţiile motivate rămân fără satisfacere şi apare necesitatea examinării
acţiunii în instanţa de judecată, în care părţile sunt egale şi posibilităţile pentru examinarea
obiectivă a acţiunii cresc [19]. Soluţionând acţiunea, instanţa poate după caz [20]:
- să satisfacă cererea şi să anuleze în tot sau în parte actul administrativ;
- să oblige pârâtul să emită un act administrativ, ori să elibereze un certificat, o adeverinţă
sau orice alt înscris, să înlăture încălcările pe care le-a comis, precum şi să dispună adjudecarea
despăgubirii în contul reclamantului pentru daunele cauzate prin întârzierea executării
hotărârii;
- să respingă cererea ca neîntemeiată, sau depusă peste termen;
- instanţa este competentă să se pronunţe, din oficiu sau la cerere, şi asupra legalităţii
actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii, în
limitele competenţei sale.
- în cazul admiterii acţiunii, instanţa poate hotărî, la cerere, şi asupra despăgubirilor
pentru daunele materiale cauzate prin actul administrativ ilegal sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a cererii.
Examinarea prevederilor legii contenciosului administrativ permite formularea unei concluzii
potrivit căreia autoritatea publică (primarul, preşedintele raionului, consiliul local) în cazul
emiterii actului ilicit, prin care se încalcă drepturile persoanei private, conform hotărârii instanţei
de judecată, va fi trasă la răspunderea juridică (administrativ-patrimonială) şi ca sancţiunea va fi:
anularea actului ilicit şi repararea persoanei vătămate pagubelor materiale. Apare întrebarea:
sancţiunea respectivă, după caracterul său, nu este prea uşoară pentru autoritatea publică şi cine
va suporta cheltuielile: primarul sau consiliului local? Mai mult, din ce resurse financiare? Legea
contenciosului administrativ nu prevede expres din contul cui va fi plătită despăgubirea materială.
Considerăm că în cazul emiterii actului administrativ ilicit, autoritatea publică trebuie să fie
sancţionată mai aspru şi anume cu sancţiunea pecuniară în folosul statului, în afară de despăgubire
pentru daune materiale aduse părţii vătămate printr-un act administrativ şi atunci, autoritatea
publică, înainte de a emite actul normativ va studia mai profund legislaţia în vigoare, se va gândi
la drepturile şi interesele cetăţenilor, va examina obiectiv petiţiile lor. Deoarece statul de drept
presupune respectarea legilor atât din partea celor ce le execută, din partea cetăţenilor şi, respectiv,
din partea celor ce le adoptă. Atât timp, cât statul stabileşte o răspundere amplă numai pentru
nerespectarea normelor de drept din partea cetăţenilor, iar, referitor la răspunderea celor ce
făuresc şi celor ce execută, legea este destul de sofisticată, nu putem afirma prezenţa statului de
drept [21]. Prin urmare, activitatea eficientă a autorităţilor publice locale - primarul, preşedintele
raionului, consiliul local – depinde în mare măsură şi de stabilirea formelor concrete ale
răspunderii juridice.
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LEGAL STATUS OF LOCAL PUBLIC FINANCES IN ROMANIA
REZUMAT
Ca urmare a reîntoarcerii la democraţie, România a fost nevoită să-şi dezvolte o administraţie
publică locală şi să ofere finanţarea necesară comunităţilor locale. Procesul de construcţie a unui
sistem al finanţelor publice locale este încă în desfăşurare, într-o „căutare” continuă a echilibrului
dintre atribuţiile conferite autorităţilor locale şi mijloacele financiare puse la dispoziţia acestora.
Această lucrare discută cadrul juridic oferit de legislaţia românească în vigoare, Legea nr.
273/2006. Vor fi discutate principiile conţinute în lege şi modul în care ele sunt înţelese în prezent. O
atenţie specială va fi acordată raportului dintre nivelul central de guvernământ şi nivelele inferioare,
în contextul autonomiei financiare a comunităţilor locale.
Vom discuta de asemenea chestiunea descentralizării fiscale în România. În acest scop, găsim
necesar să facem referiri la principalele impozite şi taxe locale, aşa cum sunt acestea reglementate de
Codul fiscal român. Analiza noastră va continua cu un studiu al modalităţilor ilegale de folosire a
taxelor locale asociate unui serviciu public local de către autorităţile locale.
Prezenta lucrare se referă de asemenea la modelele europene ce privesc relaţia dintre diferitele
nivele de guvernământ cât priveşte domeniul finanţelor publice.

SUMMARY
Following the return to democracy, Romania had to develop a local public administration and to
provide the necessary financing for the local communities. The process of building up a system of
local public finances is still going on with a continuos search for a balance between the missions
conferred to the local authorities and the financial means placed at their disposal.
This paper is concerned with the legal framework provided by the Romanian legislation, Law no.
273/2006. We will discuss the legal principles enshrined in the law and their current understanding.
Particular attention will be paid to the relationship between the central level of government and the
lower levels of government, in the context of financial autonomy of the local communities.
We will also discuss the issue of fiscal decentralisation in Romania. In this respect, we find it
useful to remind the main local taxes in Romania, as provided by the Romanian Fiscal Code. Our
analysis will go through with a look into the illegal use of local taxes attached to the a local public
service by the local authorities.
The paper also refers to European models of relationships between different levels of government
as far as the area of public finances is concerned.

A. Noţiune şi reglementare
1. Unul dintre principiile care stau la baza administraţiei publice locale este principiul
autonomiei locale. Autonomia locală este definită de art. 3 alin. 1 din Carta Europeană a
Autonomiei Locale1 ca fiind „dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice
1

Ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în M. Of. nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
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locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei
locale, o parte importantă a treburilor publice”1. În acest context, la nivel naţional s-a arătat în
doctrina de specialitate că autonomia locală are trei valenţe:
- autonomia de organizare (care se manifestă prin alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale de către membrii colectivităţii locale şi posibilitatea înfiinţării unor servicii publice de
interes local);
- autonomia funcţională (reflectată în competenţa autorităţilor locale de a rezolva problemele
de interes local);
- autonomia de gestiune (manifestată gestionarea bunurilor care fac parte din domeniul
public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale)2.
Sub acest ultim aspect, principiul autonomiei locale permite şi chiar impune organizarea unui
sistem propriu de gestionare a resurselor şi nevoilor locale, la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale, care beneficiază de autonomie financiară. În acest sens, art. 4 din Legea administraţiei
publice locale3 stipulează:
„(1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în
limitele prevăzute de lege.
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi
gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. ”
2. Finanţele publice locale reprezintă acele fonduri băneşti de interes public local (limitate
teritorial la nivelul unităţilor administrativ teritoriale), care – ca şi cele centrale – se formează şi
întrebuinţează prin intermediul unor procedee şi mijloace specifice, financiare4. În condiţiile
economiei libere, de piaţă, în majoritatea statelor lumii bugetele locale reprezintă componenta
principală a finanţelor publice locale, întrucât ele sunt – în fapt – principala pârghie de realizare
a autonomiei locale a unităţilor administrativ-teritoriale, mijlocul sau modalitatea prin care se
obţin veniturile necesare acoperirii cheltuielilor publice locale.
3. De la 1 ianuarie 2007, regimul finanţelor publice locale din România este reglementat
prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale5, care a înlocuit Ordonanţa de urgenţă nr.
45/2003 privind finanţele publice locale6.
Prin art. 1, actul normativ invocat stabileşte „principiile, cadrul general şi procedurile privind
formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsa
bilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul
finanţelor publice locale”.

1

2
3
4

5
6

Pentru dezvoltări asupra conceptului, a se vedea Eugen Popa, AUTONOMIA LOCALĂ ÎN ROMÂNIA,
Edit. ”All Beck”, Bucureşti, 1999, p. 45 şi urm.; Rodica Narcisa Petrescu, DREPT ADMINISTRATIV,
Edit. „Accent”, Cluj-Napoca, 2004, p. 147-151; Ovidiu Podaru, LEGEA 215/2001 A ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE COMENTATĂ, Edit. ”Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2004, p. 10-12.
Eugen Popa, op. cit., p. 45-46.
Legea nr. 215/2001, republicată în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007.
Pentru detalii privind problematica finanţelor publice locale, a se vedea Mircea Ştefan Minea, Cosmin
Flavius Costaş, DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE, vol. I - DREPT FINANCIAR, Edit. „Sfera juridică”,
Cluj-Napoca, 2006, p. 206-235; Mircea Ştefan Minea, „Noul regim juridic al finanţelor publice locale în
România”, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2006.
Publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006.
Publicată în M. Of. nr. 431 din 19 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004 (M. Of. nr. 336 din 16 aprilie
2004), cu modificările ulterioare.
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B. Bugetele locale
4. Bugetele locale sunt, în accepţiunea Legii nr. 273/2006, documentele prin care sunt
aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale (comunele,
oraşele, municipiile şi judeţele)1.
5. În materia principiilor care guvernează existenţa bugetelor locale, regăsim principiile
enunţate de Legea nr. 500/2002 pentru bugetul de stat: universalitatea, publicitatea, unicitatea,
unitatea monetară, anualitatea şi specialitatea bugetară.
Este însă de remarcat faptul că, pentru bugetele locale, este prevăzut şi principiul echilibrului,
potrivit căruia „cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv” (art.
13). Imperativul echilibrării bugetelor locale nu se impune numai autorităţilor locale, care trebuie
să-şi dimensioneze cheltuielile în funcţie de veniturile pe care le pot colecta în mod real, dar şi
autorităţilor administraţiei publice centrale. În acest sens, conţinutul principiului este întregit
prin raportare la dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 273/2006, potrivit căruia descentralizarea unor
activităţi, prin trecerea acestora în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice
locale, trebuie însoţită de asigurarea unor resurse financiare corespunzătoare unităţii administrativteritoriale vizate.
O serie de principii noi au fost introduse prin Legea nr. 273/2006, ele nefiind de găsit în
vechea reglementare. Două dintre acestea merită menţionate în mod special:
a) Principiul autonomiei locale financiare (art. 16)
“(1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care
autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în
limitele prevăzute de lege.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor
şi taxelor locale, în condiţiile legii.
(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze
aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de
competenţă.
(4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei
publice locale în conformitate cu prevederile legale.”
b) Principiul proporţionalităţii (art. 17)
„Resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie proporţionale cu
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale stabilite prin lege”.
Noile principii reglementate sunt destinate să augmenteze autonomia financiară a
colectivităţilor locale, întrucât:
- se recunoaşte expres dreptul colectivităţilor teritoriale la resurse financiare suficiente;
- se impune obligativitatea alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale (sume
alocate de Guvern) de aşa manieră încât să nu fie afectate politicile bugetare ale autorităţilor locale;
- este reiterată cerinţa din art. 6 al legii, aceea a respectării proporţionalităţii între respon
sabilităţile şi resursele financiare ale colectivităţilor locale.
6. Calitatea de ordonatori de credite pentru bugetele locale este determinată de art. 21 din
Legea nr. 273/2006 după cum urmează:
• ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt preşedinţii consiliilor judeţene,
primarul general al municipiului Bucureşti şi ceilalţi primari (inclusiv primarii sectoarelor
municipiului Bucureşti)2;
1
2

A se vedea dispoziţiile coroborate ale art. 2 pct. 7 şi 56 din Legea nr. 273/2006.
Potrivit art. 21 alin. 3, această atribuţie intră în rândul prerogativelor ce pot fi delegate de către primar sau
preşedintele consiliului judeţean înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.
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• ordonatorii secundari sau terţiari de credite sunt conducătorii instituţiilor publice cu
personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri de la bugetele locale, bugetele împrumuturilor
externe şi interne sau bugetele fondurilor externe nerambursabile1.
7. În fine, tot în contextul acestor consideraţii generale trebuie menţionat faptul că dispoziţiile
legale privitoare la controlul financiar (controlul financiar preventiv propriu, auditul public
intern şi controlul ulterior) aplicabile la nivel naţional se aplică în egală măsură şi pentru materia
finanţelor publice locale, în temeiul art. 24 din Legea finanţelor locale. De pildă, formarea şi
utilizarea fondurilor publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse controlului
Curţii de Conturi.

C. Procedura bugetară locală
8. Procedura de elaborare a bugetului local este una relativ complexă, întrucât proiectul de
buget la nivel local trebuie să ţină seama de o serie de indicatori care provin inclusiv de la nivel
central: contextul macroeconomic pe baza căruia se face construcţia bugetului de stat, politicile
fiscale şi bugetare la nivel naţional şi local, prevederile acordurilor de împrumut încheiate în anii
anteriori, nevoile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite la nivel local, existenţa unor
programe de dezvoltare eoconomico-socială a unităţii administrativ-teritoriale etc.2.
9. Elaborarea proiectului de buget la nivel local cuprinde practic mai multe faze:
• Informarea autorităţilor administraţiei publice locale se realizează prin furnizarea unor
elemente esenţiale pentru construcţia bugetului local:
- contextul macroeconomic, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat şi limitele transferurilor consolidabile, precum şi metodologia de elaborare a bugetelor
locale, toate cuprinse în scrisoarea-cadru a Ministerului Finanţelor Publice, remisă până la
data de 1 iunie prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice;
- sumele de bani ce vor fi alocate în anul următor cu titlu de transferuri din bugetele unor
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor componente naţionale ale
sistemului bugetar (art. 37 alin. 2);
- datele privind modul în care vor fi repartizate sumele aflate la dispoziţia consiliilor
judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor
locale, potrivit regulilor de principiu din art. 33 al legii.
• Elaborarea variantei preliminare a proiectului de buget se face, pe baza informaţiilor de
mai sus, de către ordonatorii principali de credite, până la data de 1 iulie a fiecărui an. În sensul
art. 38 din OUG nr. 45/2003, proiectele bugetelor locale echilibrate şi a estimărilor bugetare
pentru următorii 3 ani se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice, care funcţionează ca
o veritabilă interfaţă între nivelul local şi nivelul central de guvernământ.
• Definitivarea transferurilor de fonduri publice destinate bugetului local este absolut
necesară pentru definitivarea proiectului de buget ce urmează a fi supus aprobării legislativului
local şi presupune3:
- transmiterea de către Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile aprobate prin Legea
1

2
3

Distincţia dintre ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite se face în funcţie de atribuţiile lor: în
timp de ordonatorii secundari au dreptul de a repartiza creditele bugetare pentru bugetele instituţiilor publice
cu personalitate juridică din subordine şi de a utiliza creditele bugetare pentru cheltuielile proprii, ordonatorii
terţiari au doar dreptul de a utiliza creditele bugetare repartizate.
Pentru detalii, a se vedea art. 25 din Legea nr. 273/2006.
A se vedea art. 39 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006.

263

bugetului de stat, în termen de 5 zile de la publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
- repartizarea sumelor aflate la dispoziţia consiliilor judeţene sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale.
• Definitivarea proiectului de buget se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza
tuturor informaţiilor şi indicatorilor obţinuţi în fazele anterioare, în termen de 15 zile de la
publicarea legii bugetului de stat.
Acest proiect de buget local se aduce la cunoştinţă publică, fie prin afişare la sediul unităţii
administrativ-teritoriale, fie prin publicare în presa locală, în scopul de a permite locuitorilor din
respectiva unitate administrativ-teritorială să-şi exercite dreptul de a contesta prevederile
proiectului de buget1, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică.
10. Proiectul bugetului local şi eventualele contestaţii se supun dezbaterii consiliului local,
consiliului judeţean sau Consiliului General al municipiului Bucureşti, după caz.
Pentru aprobarea proiectului de buget este necesară întrunirea unei majorităţi absolute
(adică jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie), conform art. 45 alin. 2 lit. a) din
Legea nr. 215/2001. Credem însă că prealabil aprobării bugetului trebuiesc lămurite cel puţin
două aspecte:
a) Mai întâi, este nevoie de aprobarea nivelului taxelor şi impozitelor locale pentru anul
următor, adică a celor mai importante venituri proprii ale bugetelor locale, aprobare care se face
cu majoritate absolută de voturi [art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001].
În principiu, potrivit prevederilor art. 288 alin. 1 din Codul fiscal, nivelul impozitelor şi
taxelor locale trebuie stabilit în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a
hotărârii Guvernului privind actualizarea nivelului taxelor şi impozitelor locale în funcţie de rata
inflaţiei. Dat fiind însă faptul că uneori sunt operate modificări de esenţă la Codul fiscal în tot
cursul anului2, cu incidenţă în privinţa impozitelor şi taxelor locale, dispoziţia art. 288 alin. 1 C.
fisc. trebuie interpretată în sensul că termenul de 45 de zile curge de la data publicării ultimei
modificări a Codului fiscal sau de la data ultimului act de stabilire în concreto a nivelului unor
taxe şi impozite, ce urmează să intre în vigoare din anul următor.
Neîndeplinirea obligaţiei de adoptare în termen a hotărârii de consiliu local/consiliu judeţean
nu are o sancţiune directă. Doar în măsura în care neîndeplinirea acestei obligaţii are ca efect
neadoptarea în termenul legal (45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a legii bugetului
de stat) a bugetului local, se poate aplica o sancţiune indirectă: direcţiile generale ale finanţelor
publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile
deliberative. În această situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte
venituri încasate (art. 39 alin. 7 din Legea nr. 273/2006).
b) Soluţionarea eventualelor contestaţii formulate de locuitori trebuie să fie şi ea făcută
înainte de adoptarea bugetului, individual, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, pentru
fiecare contestaţie în parte3. Potrivit art. 51 din Constituţia României, dreptul de petiţionare este
Tocmai în considerarea acestui drept, apreciem că proiectul de buget sau măcar o notificare a publicării
acestuia pe pagina web a unităţii administrativ-teritoriale şi a afişării la sediul unităţii administrativteritoriale ar trebui obligatoriu publicată în presa locală.
2 De pildă, Codul fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2005 a suferit ultimele modificări la 30 decembrie 2004.
Ar fi însă de dorit ca aceste modificări să fie realizate în termenul prevăzut de art. 4 alin. 1 din Codul
fiscal, adică cel mai târziu până la data de 30 iunie a anului anterior celui pentru care sunt prevăzute
modificările.
3
În fond, contestaţia nu este altceva decât o posibilitate acordată contribuabililor de a formula direct
1
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un drept fundamental, iar în cazul în care acest drept este exercitat, autorităţile publice au obligaţia
de a răspunde petiţiilor astfel formulate. Prin urmare, nu s-ar putea susţine că adoptarea bugetului
în sine reprezintă un mod de soluţionare a contestaţiei, contestatarul urmând să aprecieze prin
lecturarea dispoziţiilor bugetare dacă cererea sa a fost soluţionată şi mai ales în ce mod.
11. Toate bugetele locale aprobate prin vot de către consiliul local, consiliul judeţean sau
Consiliul General al Municipiului Bucureşti va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice, prin
intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice, în termen de 15 zile de la dat aprobării
acestora (art. 39 alin. 8 din Legea nr. 273/2006).
În ipoteza în care adoptarea bugetului local nu se face la timp, din cauze imputabile autorităţilor
locale (proiectul de buget a fost definitivat târziu, nu s-a întrunit majoritatea necesară pentru
adoptarea bugetului etc.), statul, prin serviciile sale desconcentrate (direcţiile generale ale
finanţelor publice) dispune de un mijloc coercitiv extrem de eficient: sistarea transferurilor de
la bugetul de stat (cote defalcate sau transferuri consolidabile), până la aprobarea proiectului de
buget1.
În opinia noastră, acest mijloc coercitiv nu poate fi aplicat atunci când întârzierea este generată
tocmai de conduita autorităţilor administraţiei publice centrale (care, de pildă, modifică în mod
repetat Codul fiscal şi nu permit definitivarea proiectului bugetului local).
12. În situaţia în care bugetul de stat nu a fost aprobat în termenul legal prevăzut de art. 138
alin. 1 din Constituţia României şi de art. 37 alin. 1 din Legea nr. 500/2002 – cu cel puţin 3 zile
înainte de încheierea exerciţiului bugetar – soluţia aplicabilă la nivel naţional este transpusă şi
la nivel local, conform art. 40 din Legea nr. 273/2006:
- ordonatorii de credite vor conduce execuţia bugetară pe baza cifrelor de venituri şi
cheltuieli din bugetul anului precedent, cu respectarea limitei de 1/12 din vechile prevederile
bugetare;
- direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda transferuri de la bugetul de stat în
limita a 1/12 din transferurile efectuate în anul precedent, putând decide, în cazuri întemeiate,
suplimentarea acestora.
13. Execuţia bugetelor locale urmează liniile generale prezentate în contextul execuţiei
bugetului de stat. Astfel, procedura creditelor bugetare presupune trecerea succesivă prin fazele
de deschidere a creditelor bugetare, angajare a creditelor bugetare, lichidare de credite bugetare,
ordonanţare de credite bugetare şi plată a creditelor bugetare.
De asemenea, execuţia bugetelor locale este guvernată de principiul afectaţiunii speciale a
creditelor bugetare. Excepţiile de la acest principiu sunt de strictă interpretare şi sunt stabilite de
textele Legii nr. 273/2006:
• virările de credite bugetare se pot face nelimitat, cu acordul legislativului local (pentru
(şi nu prin intermediul reprezentanţilor lor aleşi) amendamente la proiectul de buget. Aceste
amendamente au aceeaşi natură juridică cu amendamentele propuse de consilieri, prin urmare ele
trebuiesc dezbătute şi asupra lor trebuie să se pronunţe consiliul local, judeţean sau Consiliul General,
după caz. Posibilitatea formulării unei asemenea contestaţii (posibilă, în temeiul art. 30 din Legea nr.
273/2006, şi în cazul instituirii unei taxe speciale) poate fi înscrisă în categoria mijloacelor directe de
control asupra administraţiei aflate la dispoziţia contribuabililor. Similar, în Franţa există de pildă
posibilitatea unui contribuabil de a se adresa direct instanţei pentru a solicita anularea unui contract
administrativ încheiat de autorităţi în numele comunităţii locale, pe care contribuabilul îl consideră
dezavantajos.
1 Practic, într-o asemenea situaţie, bugetele locale vor putea funcţiona numai pe baza încasărilor din
venituri proprii.
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virările între capitole sau între programe) sau prin dispoziţia ordonatorului principal de credite
(pentru virările în cadrul aceluiaşi capitol bugetar), cu începere din trimestrul III (art. 49);
• transferul creditelor bugetare intervin firesc în ipoteza transferului de instituţii, acţiuni sau
sarcini de la nivel central la nivel local sau între diferite entităţi existente pe plan local (art. 52);
• suplimentarea creditelor bugetare se poate face în principiu din fondul de rezervă bugetară
local (constituit în condiţiile expuse în art. 36) sau dintr-un fond similar constituit la nivel central,
pentru cheltuieli neprevăzute;
• anticipările de credite bugetare, admise de art. 54 alin. 8, nu vor putea depăşi 30% din
totalul creditelor bugetare;
• anularea creditelor bugetare poate fi decisă de consiliul local, consiliul judeţean sau
Consiliul General al Municipiului Bucureşti (pentru sarcinile desfiinţate sau amânate); ea poate
interveni însă şi de drept, în ipoteza în care creditul bugetar nu a fost utilizat în interiorul
exerciţiului bugetar.
14. Încheierea execuţiei bugetare la nivel local are loc la data de 31 decembrie a fiecărui an.
Contul anual de execuţie a bugetului local este întocmit de ordonatorii principali de credite şi
este supus spre aprobare consiliului local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, până la data de 31 mai a anului următor.
Structura contului anual de execuţie a bugetului local va cuprinde:
- la venituri: prevederi bugetare iniţiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate;
- la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate (art. 53).

D. Principalele venituri şi cheltuieli ale bugetelor locale
15. Sintetic, veniturile bugetelor locale sunt în principal următoarele1:
a) Veniturile cuprinse în bugetul judeţului, formate din: venituri provenind din unele impozite
şi taxe locale reglementate de Codul fiscal2; venituri din alte taxe locale sau din taxele speciale
stabilite de consiliile judeţene; venituri din taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare; venituri din impozitul pe profit încasat de la regiile autonome şi societăţile comerciale
de sub autoritatea consiliilor judeţene; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub
autoritatea consiliilor judeţene; venituri din concesionarea şi închirierea bunurilor care fac parte din
domeniul public sau privat al judeţelor; venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului
privat al judeţelor; venituri din valorificarea bunurilor confiscate, din amenzi şi alte sancţiuni; cote
defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate din alte venituri ale bugetului de stat; subvenţii
primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; sponsorizări şi donaţii acceptate potrivit legii.
b) Veniturile cuprinse în bugetele comunelor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti
şi în bugetul municipiului Bucureşti, care sunt următoarele: venituri provenind din impozitele
şi taxele locale reglementate de Codul fiscal (impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra
mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea avizelor, certificatelor şi autorizaţiilor, taxa pentru
reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră); venituri din taxe judiciare de
timbru, taxe de timbru şi taxe extrajudiciare de timbru (art. 295 alin. 11 lit. b-d C. fisc.)3; venituri
1

2

3

Pentru lista completă a veniturilor şi cheltuielilor care pot fi cuprinse în bugetele locale, a se vedea
Anexele 1 şi 2 la Legea nr. 273/2006.
De pildă: taxa asupra mijloacelor de transport marfă şi unele taxe pentru eliberarea avizelor, certificatelor şi
autorizaţiilor (potrivit art. 295 alin. 5 şi 6 C. fisc.)
Pentru o analiză a discriminărilor pe care le generează modul de repartizare a acestora între diferitele
bugete locale, a se vedea Corneliu-Liviu Popescu, „Taxa judiciară de timbru ca venit al bugetelor locale”,
în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11-12/2003, p. 9-15
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din alte taxe locale sau din taxele speciale stabilite de consiliile locale şi consiliul general; cote
defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate din alte venituri ale bugetului de stat; venituri din
taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; venituri din impozitul pe profit
plătit de regiile autonome şi societăţile comerciale din subordinea consiliilor locale; vărsăminte
din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale; venituri din concesionarea
şi închirierea bunurilor din domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor sau municipiilor;
venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al comunelor, oraşelor sau
municipiilor; venituri din valorificarea bunurilor confiscate, din amenzi şi alte sancţiuni; subvenţii
primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; sponsorizări şi donaţii acceptate potrivit legii.
16. O categorie importantă de venituri pentru bugetele locale o reprezintă impozitele şi taxele
locale. Această categorie este reglementată în Titlul IX al Codului fiscal român şi cuprinde:
impozitul pe clădiri; impozitul pe teren; taxa asupra mijloacelor de transport; taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate; impozitul pe spectacole; taxa hotelieră; taxe speciale; alte taxe locale.
Cât priveşte impozitele şi taxele locale, cele mai importante resurse proprii ale bugetelor
locale, câteva observaţii merită formulate în acest context. Parlamentul, pe baza propunerilor
Guvernului, a stabilit lista impozitelor şi taxelor locale care pot fi percepute, listă care este în
principiu limitativă; fac excepţie taxele speciale şi categoria altor taxe locale, care nu sunt limitate
ca număr, dar sunt limitate cu privire la scopul şi procedura de instituire. Baza de impunere este
determinată tot la nivel central, comunităţile locale putând eventual acorda anumite categorii de
scutiri sau facilităţi fiscale1. Activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale este realizată la
nivel local. Conform art. 287 C. fisc., nivelul impozitelor şi taxelor locale poate fi majorat de către
autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de propriile nevoi bugetare (mai precis, acest
text permite în prezent majorarea anuală, cu maxim 20%, a nivelului impozitelor şi taxelor locale2
prevăzut de Codul fiscal.). tot de la nivel central se efectuează repartizarea veniturilor astfel
colectate între diferitele unităţi administrativ-teritoriale (şi eventual stat sau alte instituţii
publice)3.
Faţă de textul art. 287 C.fisc., se mai ridică două întrebări: consiliile locale pot micşora nivelul
impozitelor şi taxelor locale prevăzut de Codul fiscal?, respectiv consiliile locale pot majora cotele de
impunere fixe sau maximale prevăzute de Codul fiscal?
Cât priveşte prima întrebare, aşa cum s-a indicat şi în doctrină4, întrucât nivelul stabilit de
Codul fiscal este unul minimal, menit să asigure un minim de resurse financiare comunităţilor
locale, autorităţile locale nu pot stabili valabil impozite şi taxe locale sub nivelul prevăzut de
Codul fiscal5. Revine instanţei de contencios fiscal sarcina de a anula o prevedere în acest sens
conţinută într-o hotărâre de consiliu local.
1
2

3
4

5

Limitate la impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren, conform art. 286 C. fisc.
Pentru sumele stabilite în lei, nivelul acestora este actualizat prin hotărâre a Guvernului, conform art.
292 alin. 1 C.fisc., odată la 3 ani.
Regulile de repartizare sunt prevăzute de art. 295 C.fisc.
Cosmin Flavius Costaş, “Repere ale fiscalităţii locale”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2006,
p.16.
De exemplu, stabilirea de către Consiliul Local Oradea a unei cote de impunere pentru impozitul de
clădiri datorat de persoanele juridice la nivelul de 3%, în condiţiile în care Codul fiscal solicita stabilirea
cotei în intervalul 5-10%, era ilegală (Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, DREPTUL
FINANŢELOR PUBLICE, vol.II - DREPT FISCAL, Edit. „Sfera juridică”, Cluj-Napoca, 2006, p.163,
nota 293). Pentru aceleaşi motive, autorităţile locale nu ar putea renunţa valabil să perceapă impozitele
şi taxele locale reglementate de Cod, cu excepţia taxei hoteliere, a cărei instituire este opţională.
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Referitor la cea de-a doua întrebare, două instanţe s-au pronunţat în sensul că nu este posibilă
majorarea de către consiliile locale a cotelor de impunere prevăzute de Codul fiscal. Astfel, de pildă,
Curtea de Apel Constanţa a decis că stabilirea cotei de impunere pentru impozitul pe clădiri datorat
de persoanele juridice în temeiul art.253 alin.(2) C.fisc. de către Consiliul Local Constanţa la nivelul
de 1,5% este nelegală, întrucât Codul fixează intervalul în care poate varia cota ca fiind 0,5 - 1%.
Apreciem că această soluţie este greşită şi că, în limita prevăzută de Codul fiscal (maxim 20%),
pot fi majorate inclusiv cotele fixe (de pildă, cota de 0,1% pentru impozitul pe clădiri datorat de
persoanele fizice) sau cotele maximale prevăzute de Codul fiscal (de pildă, maxim 5% în cazul
taxei hoteliere). Cel mai clar argument în sprijinul acestei concluzii provine din chiar formularea
art. 287 C.fisc., care nu interzice majorarea cotelor fixe sau maximale prevăzute de Codul fiscal1.
De altfel, în cursul anului 2006, o altă instanţă a constatat că prin formularea sa art. 287 C.fisc. nu
interzice majorarea cotei de impunere prevăzute de art. 253 C.fisc.2. De asemenea, aşa cum s-a
indicat în doctrină, atunci când se pune problema anulării unei dispoziţii conţinute într-o hotărâre
de consiliu local, pe motiv că un impozit sau o taxă locală au fost stabilite nelegal, instanţa nu poate
stabili ea însăşi cota de impunere, ci poate doar să oblige autoritatea locală la emiterea unei noi
hotărâri care să pună de acord reglementarea locală cu dispoziţiile Codului fiscal3.
De lege ferenda, apreciem că ar fi utilă o completare a art. 287 C.fisc. cu următorul text:
“În situaţia în care instanţa anulează definitiv şi irevocabil o dispoziţie privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale conţinută într-o hotărâre de consiliu local, cu excepţia taxelor
prevăzute de art. 282-283 C.fisc., până la momentul la care consiliul local pune de acord
reglementarea proprie cu dispoziţiile Codului fiscal se aplică nivelul de impozitare minim
prevăzut de Codul fiscal”.
17. Tot în materia impozitelor şi taxelor speciale, trebuie observat faptul că autorităţile
administraţiei publice locale pot reglementa veritabil doar în ceea ce priveşte două categorii de
taxe locale: taxele speciale şi aşa-numită categorie “alte taxe locale”. Din păcate însă, tocmai în
ceea ce priveşte taxele speciale, autorităţile locale comit cele mai grave încălcări ale regulilor
fiscale, instituind taxe speciale vădit ilegale4. Pornind de la dispoziţiile art. 30 din Legea nr.
273/2006, noi apreciem că pot fi determinate condiţiile şi procedura instituirii taxelor speciale. În
fond, art. 30 conţine mai degrabă reguli procedurale, întrucât există practic o singură condiţie care
justifică instituirea unei asemenea taxe: necesitatea acoperirii cheltuielilor publice generate de
funcţionarea unui serviciu public local, pre-existent sau nou-creat.
Pe baza acestei condiţii, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale (consiliile
locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti) pot decide să instituie
taxe speciale5, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 30:
• instituirea unei taxe speciale trebuie precedată de crearea unui serviciu public local, în
interesul persoanelor fizice şi juridice;
• potrivit legii, prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative, se stabilesc domeniile de
1

2
3

4
5

Pentru exemple de aplicare a art. 287 C.fisc. în acest sens de către autorităţile locale, a se vedea, de pildă,
Hotărârea Consiliului Local Arad nr. 1 din 11 ianuarie 2007, prin care cota de impunere prevăzută de
art. 253 alin. 6 în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice a fost stabilită la 12%.
A se vedea Trib. Teleorman, s.cont.adm. şi fisc., sent. civ. nr. 367/2006, nepublicată.
Cosmin Flavius Costaş, „Taxele speciale - o enigmă pentru autorităţile publice şi instanţele judecătoreşti”,
Notă la Decizia Curţii de Apel Constanţa nr. 98/C din 5 mai 2006, în Revista Română de Drept al
Afacerilor nr. 6/2006, p. 102.
Idem, passim.
Atâta timp cât se apreciază că, la nivel local, cheltuielile de funcţionare ale serviciilor publice pot fi
acoperite din alte venituri bugetare, nu este necesară instituirea unei asemenea taxe.
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activitate şi condiţiile in care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective;
• stabilirea taxei speciale se face prin hotărâre a consiliului local, consiliului judeţean sau
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
• la elaborarea hotărârii se va ţine seama de faptul că taxele speciale se încasează numai de la
persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit
taxele respective (şi care, pentru acest motiv, trebuie să fie determinate sau determinabile),
respectiv de faptul că taxa specială, a cărei valoare poate fi actualizată în fiecare an, va fi folosită
numai pentru susţinerea cheltuielilor de înfiinţare, întreţinere şi funcţionare a serviciului public
local căreia îi este asociată (cheltuieli care, la rândul lor, ar trebui prefigurate);
• procedura instituirii unor taxe speciale este supusă controlului direct al contribuabililor, care
pot formula contestaţii împotriva hotărârilor prin care s-au stabilit asemenea taxe; legea prevede
expres faptul că legislativul local este obligat să dezbată contestaţiile primite şi să delibereze asupra
lor (art. 30 alin.5 din Legea nr. 273/2006);
• cât priveşte gestionarea taxelor speciale, încasarea lor se face într-un cont distinct, deschis în
afara bugetului local, sumele astfel colectate urmând a fi utilizate doar pentru scopurile pentru care
au fost înfiinţate (întreţinerea şi funcţionarea serviciilor publice locale cărora le sunt asociate).
18. O altă sursă importantă de venituri a bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din
impozitul pe venit plătit la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale1.
Astfel, în fiecare lună, în termen de 5 zile de la încheierea lunii în care s-a plătit impozitul pe venit,
se alocă bugetelor locale:
• cotă de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi
desfăşoară activitatea plătitorii de impozite;
• cotă de 13% la bugetul propriu al judeţului;
• cotă de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama consiliului judeţean pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului (art. 32 alin. 1 din Legea nr.
273/2006)2.
19. Pentru susţinerea cheltuielilor publice generate de descentralizarea unor activităţi şi pentru
a se asigura echilibrarea bugetelor locale, prin legea bugetului de stat se aprobă sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, sume determinate la nivelul fiecărui judeţ.
Veniturile bugetelor locale se pot constitui şi din anumite transferuri consolidabile provenite
de la bugetul de stat, transferuri destinate unor proiecte comune ale autorităţilor administraţiei
publice locale şi Guvernului, finanţate din împrumuturi externe sau unor programe de dezvoltare
sau sociale, de interes naţional, judeţean sau local (art. 34 din Legea nr. 273/2006).
20. În fine, potrivit art. 28-29 Legea nr. 73/2006, veniturile obţinute din administrarea
domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale (prin concesionarea sau
închirierea bunurilor din domeniul public ori prin concesionarea, închirierea sau înstrăinarea
bunurilor din domeniul privat) se fac de asemenea venit la bugetul local.
1

2

Aceste cote au fost semnificativ majorate (de la un total de 63% la un total de 82%) la începutul anului
2005, prin OUG nr. 9/2005, pentru a se evita „falimentul” bugetelor locale generat de introducerea cotei
unice de impozitare a veniturilor.
Pentru municipiul Bucureşti, cota de 82% din impozitul pe venit se repartizează astfel: 23,5% la bugetele
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 47,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 11%
într-un cont distinct, deschis pe seama Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea
bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti (art. 32 alin. 3 din Legea nr. 273/2006).
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Trebuie menţionat că aceste sume de bani se înregistrează în buget ca venituri nefiscale,
venituri din capital. Prin urmare, ele nu pot fi înscrise în categoria “alte sume datorate bugetului
general consolidat” la care face referire Codul de procedură fiscală şi pentru încasarea lor nu sunt
aplicabile dispoziţiile procedurale fiscale, ci cele de drept comun.
21. Analizând datele furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor1, se poate constata faptul
că în prezent veniturile colectate direct de către autorităţile locale prin intermediul impozitelor şi
taxelor locale nu depăşesc 10-12% din totalul veniturilor locale, restul fiind asigurat în principal
prin intermediul sumelor defalcate din TVA colectată la nivel naţional (aproximativ 40%),
respectiv din cotele defalcate din impozitul pe venit (33 - 35%).
22. Privitor la cheltuielile cuprinse în bugetele locale, legiuitorul a acordat o atenţie specială
cheltuielilor pentru investiţii publice locale2. Asemenea cheltuieli pot fi angajate numai în baza
unui program de investiţii publice actualizat anual la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale şi cuprins într-o anexă la bugetul local. Aprobarea acestor programe de investiţii (care
de regulă se întind pe mai mulţi ani) se face de consiliile locale, consiliile judeţene sau consiliul
general, după caz, urmând ca în fiecare an să fie cuprinse în bugetele locale cheltuielile necesare,
potrivit graficului de execuţie şi graficului de finanţare pentru fiecare program în parte.
23. Tot la nivelul primelor opt luni ale anului 2007, acelaşi document relevă faptul că
principalele cheltuieli publice la nivel local sunt cele pentru învăţământ (32%), funcţionarea
diverselor servicii publice (17%), acordarea asistenţei sociale (16%), transporturi şi telecomunicaţii
(14%), respectiv funcţionarea autorităţilor publice (10%).

E. Împrumutul public local şi datoria publică locală
24. Potrivit legii3, „consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General pot aproba
contractarea sau garantarea de împrumuturi publice interne sau externe, pe termen scurt, mediu
sau lung”.
La împrumuturi publice nu se poate însă recurge decât pentru următoarele obiective:
- realizarea de investiţii publice de interes local (de pildă: realizarea unei pârtii de schi;
modernizarea şcolilor; dezvoltarea infrastructurii etc.);
- refinanţarea datoriei publice locale4.
Contractarea sau garantarea împrumuturilor publice interne sau externe de către autorităţile
administraţiei publice locale se face cu majoritate absolută şi numai cu avizul Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale, care funcţionează în structura Ministerului Economiei şi
Finanţelor5.
Buletinul Ministerului Economiei şi Finanţelor, august 2007, document accesibil la adresa www.
mfinanţe.ro.
2
A se vedea prevederile art. 41-48 din Legea nr. 273/2006.
3
A se vedea dispoziţiile art. 61 alin. 1 din Legea nr. 273/2006.
4
Corespunzător practicii existente la nivelul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, nu este
permisă recurgerea la creditul public pentru acoperirea deficitelor bugetare, întrucât sumele transferate de la
nivel central sunt destinate tocmai echilibrării bugetelor locale.
5
În lipsa unei dispoziţii exprese, considerăm că ne aflăm în prezenţa unui aviz conform. Pe cale de
consecinţă, în cazul în care avizul este negativ, autoritatea administraţiei publice locale nu va putea
proceda la contractarea sau garantarea împrumutului. S-ar putea însă discuta dacă nu cumva un
asemenea aviz – care conferă practic Guvernului posibilitatea de a bloca orice iniţiativă în domeniu
venită din partea unor autorităţi locale considerate ostile – contravine principiului autonomiei locale.
1
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De asemenea, colectivităţile locale pot beneficia de subîmprumuturi acordate de Guvern, din
împrumuturile contractate de acesta pentru realizarea proiectelor şi programelor de importanţă
prioritară pentru România.
Contractarea sau garantarea unor împrumuturi este însă limitată: dacă totalul datoriilor
anuale scadente însumează 30% din veniturile estimate ale colectivităţii locale, accesul la
împrumuturi sau garantarea împrumuturilor sunt interzise. Plafonul de îndatorare publică la
nivel local nu poate fi depăşit, cu excepţia cazurilor în care o lege specială permite acest lucru (art.
63 alin. 4 din Legea nr. 273/2006).
25. Împrumuturile publice contractate sau garantate generează datoria publică locală,
definită ca „totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei
publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de
acestea de pe pieţele financiare”.
Instrumentele datoriei publice locale sunt, potrivit dispoziţiilor art. 62 din Legea nr.
273/2006 următoarele: titluri de valoare (obligaţiuni municipale sau orăşeneşti, care pot fi emise
atât direct de către autorităţile administraţiei publice locale, cât şi prin intermediul unei instituţii
specializate în operaţiuni de acest tip, pe plan intern sau extern); împrumuturi de la bănci
comerciale sau de la alte instituţii de credit; credite furnizor; garanţie locală; garanţie locală.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

Emisiuni de obligaţiuni municipale în România (2003-2005)
Valoare
Obligaţiuni
Emitent
obligaţiune
emise
(RON)
2003
Municipiul Slobozia
150. 000
10
Municipiul Oradea
100. 000
100
Municipiul Timişoara
100. 000
100
Municipiul Bistriţa
15. 000
100
Municipiul Arad
65. 000
100
Municipiul Giurgiu
12. 046
100
Municipiul Aiud
5. 000
100
Municipiul Câmpulung
10. 000
100
Municipiul Deva
58. 000
100
Municipiul Lugoj
6. 000
100
Municipiul Alba-Iulia
24. 000
100
Municipiul Cluj-Napoca
25. 000
120
Judeţul Arad
25. 000
100
2004
Municipiul Tg. Mureş
30. 000
100
Municipiul Tg. Ocna
5. 000
100
Municipiul Sebeş
15. 000
100
Municipiul Cluj-Napoca
10. 000
185
Municipiul Oradea
100. 000
150
Municipiul Bacău
89. 500
100
Municipiul Săcele
30. 000
100
Municipiul Deva
19. 160
100
Municipiul Bârlad
10. 000
100
2005
Municipiul Medgidia
21. 000
100
Municipiul Aiud
7. 000
150
Municipiul Alba-Iulia
24. 500
100
Municipiul Timişoara
200. 000
100

Tabelul nr. 1.
Maturitate
2005
2006
2005
2005
2006
2005
2005
2005
2008
2005
2006
2005
2006
2006
2006
2007
2005
2010
2008
2007
2008
2007
2009
2009
2025
2011
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5
6
1
2
3

Municipiul Bistriţa
Municipiul Bucureşti (emisiune
internaţională de obligaţiuni)
Judeţul Hunedoara
Municipiul Lugoj
Municipiul Timişioara

31. 000

100

valoare totală 500 milioane euro
2006

150.000
35.000
300.000

100
100
100

2010
2015
2026
2014
2026

Sursa: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

26. O procedură specială este aplicabilă în cazul în care ne aflăm în prezenţa unei crize
financiare sau a insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale.
Criza financiară presupune:
i) neachitarea obligaţiilor de plată exigibile timp de mai mult de 90 de zile, dacă acestea ating
15% din bugetul anual sau
ii) neachitarea drepturilor salariale timp de 90 de zile.
Soluţia crizei financiare o reprezintă un plan de redresare financiară, elaborat de ordonatorul
principal de credite împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi structurile teritoriale
ale Curţii de Conturi, în termen de 30 de zile de la stabilirea stării de criză de către legislativul
local.
Insolvenţa presupune:
i) neachitarea obligaţiilor de plată exigibile timp de mai mult de 120 de zile, dacă acestea ating
50% din bugetul anual sau
ii) neachitarea drepturilor salariale timp de 120 de zile; în aceste condiţii, poate fi introdusă o
cerere de deschidere a insolvenţei la tribunal.
Procedura de insolvenţă ar implica numirea unui administrator, care să elaboreze un plan de
redresare a insolvenţei; posibil, suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite şi
preluarea acestora de către administrator; în schimb, dacă sunt îndeplinite condiţiile închiderii
procedurii de insolvenţă, unitatea administrativ-teritoriale revine la statutul de criză financiară
Ar trebui amintită şi înfiinţarea preconizată a Comitetului pentru finanţe publice locale,
organism cu rol consultativ în domeniu.
Trebuie menţionat de asemenea faptul că aceste dispoziţii sunt în prezent doar dispoziţiicadru, pentru punerea lor în practică fiind necesară adoptarea unei legi speciale (art. 85 din Legea
nr. 273/2006).

F. Aspecte de drept comparat privind autonomia financiară a colectivităţilor locale
27. În cadrul unor documente elaborate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE)1 şi de Uniunea Europeană, s-a arătat că există mai multe paliere de organizare
instituţională la nivelul cărora pot fi studiate relaţiile financiare. Pentru problema autonomiei
1

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a fost creată pe baza Convenţiei semnate la Paris
la 14 decembrie 1960 (în vigoare de la 30 septembrie 1961). Printre obiectivele organizaţiei se numără:
atingerea celui mai înalt nivel de creştere economică posibil, a angajării forţei de muncă şi a standardului
de viaţă în statele membre, concomitent cu menţinerea stabilităţii financiare; contribuţia la dezvoltarea
comerţului mondial; contribuţia la dezvoltarea solidă a economiei în statele membre şi în statele care nu au
dobândit acest statut etc. Organizaţia grupează practic, la această oră, cele mai dezvoltate 30 de state din
punct de vedere economic: Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Islanda,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Regatul Unit,
SUA (membri fondatori), Japonia, Finlanda, Australia, Noua Zeelandă, Mexic, Cehia, Ungaria, Polonia,
Coreea de Sud şi Slovacia. Comisia Europeană este membru de drept al organizaţiei.
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financiare, în special la nivel regional şi local, s-a recurs la următoarea distincţie între diferitele
„niveluri de guvernământ” (government levels):
• Nivelul guvernului central (naţional, federal) - care include şi toate departamentele
administrative şi agenţiile statale, ce au competenţe la nivel naţional, cu excepţia organismelor
care gestionează sistemele de securitate socială;
• Nivelul regional (al regiunilor, landurilor, provinciilor, statelor federate) - acele unităţi
administrativ-teritoriale care exercită anumite competenţe la un nivel inferior guvernului central
şi superior autorităţilor locale;
• Nivelul local (sau municipal);
• Nivelul autorităţilor supranaţionale care exercită funcţii bugetare (corespunzând în general
organismelor de securitate socială recunoscute la nivel naţional)1.
Pe baza acestei scheme, autonomia financiară a nivelurilor sub-guvernamentale poate fi
studiată prin raportare la câteva dintre elementele ei esenţiale: posibilitatea de a institui şi colecta
venituri (impozite şi taxe), posibilitatea de a-şi asuma cheltuielile publice locale, posibilitatea
de a apela la împrumutul public pentru obţinerea unor resurse financiare suplimentare2.
28. Aşa cum s-a arătat în studiile menţionate, în principiu, în procesul de colectare a
impozitelor şi taxelor guvernul central dispune de:
i) dreptul de a stabili baza de impozitare;
ii) dreptul de a stabili cotele de impunere;
iii) dreptul de a colecta impozitele şi taxele;
iv) dreptul de a repartiza sumele colectate.
Prin urmare, atunci când guvernul decide să colaboreze cu un nivel inferior în procesul de
colectare a impozitelor şi taxelor, pot fi imaginate cel puţin două soluţii:
• guvernul central determină baza de impunere şi colectează impozitele şi taxele, dar
autorităţile regionale sau locale participă la determinarea cotelor de impunere (în funcţie de
nevoile lor bugetare) şi au în mod evident dreptul de a repartiza sumele colectate3;
• guvernul central determină baza de impunere, cotele de impunere şi percepe impozitele şi
taxele, dar autorităţile regionale sau locale sunt îndreptăţite prin lege, fără nici o condiţionare, să
primească o fracţiune determinată din veniturile fiscale colectate în unitatea administrativteritorială pe care o conduc4.
1

2

3

4

Această originală distincţie a fost făcută în cadrul documentului OCDE, TAXING POWERS OF STATE
AND LOCAL GOVERNMENT, seria OECD Tax Policy Studies, Paris, 1999, p. 9. Ea a fost preluată în
documentul elaborat la nivelul Uniunii Europene, STRUCTURES OF THE TAXATION SYSTEMS ÎN
THE EUROPEAN UNION (1995-2004), Office for the Official Publications of the European Union,
Luxemburg, 2006, p. 41 şi urm., cu precizarea că este menţionat şi nivelul instituţiilor europene, pentru
fondurile publice naţionale alocate bugetului comunitar.
Pentru câteva consideraţii privind marja de apreciere în domeniul fiscal a colectivităţilor locale din
Europa, a se vedea Étienne Douat, FINANCES PUBLIQUES (Finances communautaires, nationales,
sociales et locales), Edit. „P.U.F.”, Paris, 1999, p. 438-443. Pentru prezentarea unor aspecte privind
finanţele publice locale din unele state europene, a se vedea şi Emil Bălan, ADMINISTRAREA
FINANŢELOR PUBLICE LOCALE, Edit. “Lumina Lex”, Bucureşti, 1999, p. 18-82.
Soluţia este aplicată de exemplu în Danemarca, unde comunităţile locale percep ele însele un impozit pe
venit local, care se adaugă celui perceput la nivel naţional (pentru detalii, Mircea Ştefan Minea, Cosmin
Flavius Costaş, FISCALITATEA ÎN EUROPA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III, Edit. “Rosetti”,
Bucureşti, 2006, p. 110-111).
Această soluţie este de pildă aplicabilă în Germania, în raporturile dintre guvernul central şi landuri.
Pentru detalii privind situaţia la nivelul statelor membre OCDE, a se vedea documentul TAXING
POWERS OF STATE AND LOCAL GOVERNMENT, op. cit., p. 17-82.
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La nivel mondial, s-a arătat relativ recent că ponderea veniturilor publice care revin finalmente
nivelului local a crescut uşor în ultimii ani, fără a exista însă un anumit model1. Astfel, în condiţiile
unui proces de descentralizare administrativă, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele financiare,
veniturile publice ale comunităţilor locale au crescut în Danemarca, SUA, Italia sau Spania2. În
alte state, ponderea unor asemenea venituri a scăzut treptat în situaţia în care priveau o bază de
impunere supusă eroziunii fiscale (de regulă, la impozitele pe venit) - de pildă în Austria, Norvegia
sau Suedia3.
29. Asumarea cheltuielilor publice locale, în contextul sporirii autonomiei locale şi implicit
a autonomiei financiare, corespunde de asemenea unui trend ascendent. În multe state, o dată cu
transferarea unor atribuţii de la nivelul guvernului central spre nivelul intermediar (stat federat,
provincie, land) sau spre cel local, a crescut şi ponderea cheltuielilor publice locale în totalul
cheltuielilor publice:
- în Italia, Mexic sau Spania, în contextul transferului atribuţiilor privind sănătatea şi educaţia
preuniversitară;
- în Canada, ca urmare a gestionării la nivel regional a politicilor privind piaţa forţei de muncă;
- în Polonia, ca urmare a descentralizării unor activităţi guvernamentale în materie de
educaţie, sănătate şi întreţinerea drumurilor etc4.
30. În fine, cât priveşte posibilitatea de a apela la creditul public, la nivelul Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică soluţiile sunt diferite de la un stat la altul. Totuşi,
câteva principii comune pot fi reţinute:
- de regulă, autonomia nivelurilor regionale sau locale este limitată, iar limitarea priveşte,
după caz: valoarea maximă a împrumuturilor publice ce pot fi contractate (în Danemarca sau
Ungaria); solicitarea unui aviz de la ministerul finanţelor publice (Irlanda, Luxemburg) sau de la
nivelul administrativ superior (de exemplu, în Germania comunităţile locale au nevoile de acordul
landului din care fac parte); cu titlu general, în majoritatea statelor OCDE nu este posibilă
contractarea unui împrumut public pentru acoperirea deficitului unui buget local;
- mai puţine sunt statele care admit contractarea unor împrumuturi publice la nivel local sau re
gional fără nici un fel de restricţii (ţările nordice - Suedia, Norvegia, Islanda sau Noua Zeelandă);
- în principiu, guvernul central nu garantează împrumuturile colectate de nivelul de
guvernământ inferior;
1

2

3

4

De pildă, în anul 2003, în Uniunea Europeană cu 15 state membre aproximat 11% din totalul veniturilor
publice reveneau unor niveluri sub-guvernamentale (locale sau regionale). Diferenţele sunt însă
semnificative chiar în interiorul Uniunii: Danemarca (35%), Suedia (33%), Spania şi Belgia (câte 29%)
alocă venituri semnificative în această direcţie; la polul opus, nivelurile sub-guvernamentale sunt slab
finanţate în Grecia (1%), Irlanda (2%), Olanda (4%) sau Regatul Unit (5%). Dintre noile state membre,
doar Letonia (18%) se apropie de grupul UE 15 (pentru detalii, vezi Mircea Ştefan Minea, Cosmin
Flavius Costaş, FISCALITATEA ÎN EUROPA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III, op. cit., p. 58-67.
În Spania, de exemplu, din 2002 este în vigoare un acord între Guvernul central şi cele 17 provincii
autonome, menit să permită acestora din urmă colectarea în mod direct a unor venituri semnificative.
Italia şi-a modernizat şi ea sistemul de distribuire a veniturilor, în favoarea regiunilor, care sunt
îndreptăţite să perceapă impozitul regional asupra activităţilor productive (IRAP). Ţările nordice permit
municipalităţilor să colecteze direct atât un impozit asupra veniturilor persoanelor fizice, cât şi un
impozit pe profit (acestea se adaugă celor colectate la nivel naţional).
Pentru mai multe amănunte, a se vedea OCDE, FISCAL RELATIONS ACROSS LEVELS OF
GOVERNMENT, seria OECD Economic Outlook nr. 74/2003, p. 147, document accesibil pe Internet,
www.oecd.org.
Idem, p. 145-146.
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- nerespectarea regulilor privind condiţiile de recurgere la creditul public poate atrage o gamă
variată de sancţiuni: monitorizarea cheltuielilor publice locale şi impunerea unor majorări de
impozite şi taxe (Belgia); anularea actelor ilicite şi declanşarea procedurii de impeachment pentru
aleşii locali (Brazilia); plasarea sub controlul unui organism central (Japonia, Islanda);
condiţionarea acordării asistenţei financiare de la nivel central de renunţarea la autonomia
financiară (Olanda).
Evoluţia indicatorilor descentralizării fiscale
Statul membru
OCDE
State federale
Austria
Belgia
Canada
Germania
SUA
State unitare
Danemarca
Finlanda
Franţa
Grecia
Irlanda
Italia
Japonia
Luxemburg
Olanda
Norvegia
Portugalia
Spania
Suedia
Regatul Unit

Ponderea cheltuielilor publice la
nivel sub-naţional în bugetul
general consolidat (%)

Tabelul nr. 2.

Ponderea veniturilor publice la
nivel sub-naţional în bugetul
general consolidat (%)

1985

2001

1985

2001

28,4
31,8
54,5
37,6
32,6

28,5
34,0
56,5
36,1
40,0

24,6
11,4
50,4
31,9
37,6

21,4
11,3
49,9
32,4
40,4

53,7
30,6
16,1
4,0
30,2
25,6
46,0
14,2
32,6
34,6
10,3
25,0
36,7
22,2

57,8
35,5
18,6
5,0
29,5
29,7
40,7
12,8
34,2
38,8
12,8
32,2
43,4
25,9

32,3
24,8
11,6
3,7
32,3
10,7
26,8
8,0
11,4
22,5
7,6
17,0
34,3
10,5

34,6
24,7
13,1
3,7
34,6
17,6
26,0
7,4
11,1
20,3
8,3
20,3
32,0
7,6

Sursa: Isabelle Joumard, Per Mathis Kongsrud, FISCAL RELATIONS ACROSS GOVERNMENT
LEVELS, seria OECD Economic Studies nr. 36, 2003/1, p. 164.

G. Concluzii
31. Raportat la elementele prezentate mai sus, situaţia României poate fi descrisă după cum
urmează:
• Din punct de vedere al palierelor de organizare instituţională, în România există nivelul
guvernului central (statul), nivelul local (unităţile administrativ-teritoriale) şi nivelul autorităţilor
supranaţionale care exercită funcţii bugetare (organismele de securitate socială). Odată cu aderarea
la Uniunea Europeană, această schemă a fost completată şi de instituţiile europene.
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• Cât priveşte posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a stabili impozite
şi taxe, aceasta este limitată. În principiu, la nivel central sunt stabilite impozitele şi taxele ce pot
fi colectate şi baza lor de impunere. Cotele de impunere pot fi stabilite, în anumite limite, de
colectivităţile locale. Posibilitatea de a stabili noi impozite şi taxe este limitată la taxele speciale
asociate unui serviciu public local şi la categoria „alte taxe locale” (art. 30 din Legea nr. 273/2006
şi art. 282-283 C. fisc.).
Pentru a se asigura veniturile necesare funcţionării bugetelor locale, fondurilor publice
colectate prin intermediul impozitelor şi taxelor locale li se adaugă importante transferuri de la
nivel central (în special din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată colectate la bugetul de
stat).
În aceste condiţii, ponderea veniturilor bugetelor locale din totalul veniturilor bugetului
general consolidat este apropiată de media existentă la nivelul statelor membre OCDE.
• Cheltuielile publice asumate de colectivităţile locale sunt în uşoară creştere în ultimii ani,
ca urmare a descentralizării administrative şi a trecerii treptate a unor atribuţii în sarcina
colectivităţilor locale. Totuşi, comparativ cu alte state, comunităţile locale din România îşi asumă
încă puţine responsabilităţi (media statelor OCDE este de peste 30% din totalul cheltuielilor
publice). O explicaţie ar putea fi aceea a unei perpetue nesiguranţe în ceea ce priveşte veniturile
disponibile, datorată gradului mare de dependenţă a comunităţilor locale de transferurile de la
nivel central.
Tabelul nr. 3.
Evoluţia indicatorilor descentralizării fiscale în România (2001-2006)
Ponderea veniturilor bugetelor locale din totalul veniturilor bugetului general consolidat (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
20,1
20,7
22,6
22,4
23,2
25,88
Ponderea cheltuielilor bugetelor locale din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
18,1
18,9
21,0
21,0
21,8
22,51
Sursa: Buletinul Ministerului Finanţelor Publice, decembrie 2006 (www. mfinante. ro).

• Aşa cum vom vedea mai jos, posibilitatea comunităţilor locale de a apela la un credit
public este dublu limitată: prin raportare la un plafon maxim de îndatorare publică la nivel local
(30% din totalul veniturilor estimate) şi prin condiţionarea împrumutului de existenţa unui aviz
al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Statul poate garanta însă împrumutul
contractat de o autoritate a administraţiei publice locale. În cazul nerespectării regulilor în
materie, devine aplicabilă o procedura redresării financiare şi a insolvenţei, reglementată recent
de Legea nr. 273/2006.
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COMPETENŢA FINANCIARĂ A AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE
CRAEVSCAIA Cristina, lector universitar, doctorand,
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi

RESUME
Les finances publiques contemporaines, nées des crises, des guerres, et de l’évolution de la demande sociale elle-même, sont caractérisées par un changement de dimension qui a transformé leurs
rapports avec les autorités centrales. Ce changement de dimension des finances publiques se manifeste sous deux aspects. Un aspect quantitatif d’abord: le poids financier de l’Etat et de ses composantes par rapport au P.I.B. a considérablement augmenté. Un aspect qualitatif ensuite: ce n’est pas
seulement le volume des flux financiers publics qui s’est accru, mais c’est aussi leur contenu qui s’est
transformé. Des dépenses d’un type nouveau se sont développées, et répondent à des objectifs qui ne
sont pas tous économiques, mais qui ont tous des incidences économiques.
Les finances publiques sont constituées par l’ensemble des recettes et des dépenses des administrations publiques, c’est-à-dire des pouvoirs publics ou de l’Etat au sens large. L’Etat, ou plutôt l’ensemble des collectivités publiques, influe ainsi directement et massivement sur l’efficacité de notre économie, sur la structure des biens mis à notre disposition, et sur la répartition des richesses.
Tendinţa globalizării şi dezvoltării intense a sistemelor sociale, manifestată, cu precădere, în
ultimii douăzeci de ani, a condiţionat metamorfoze în toate elementele de ordin economic, politic
şi civic, societatea cunoscând o nouă dinamică în încercarea de adaptare la condiţiile prezente. În
contextul acestor transformări, adaptabilitatea şi flexibilitatea instituţiilor şi sistemelor
administrative apare ca o condiţie sine qua non pentru buna funcţionare a statului. Or, nu se
poate face abstracţie de sistemul administraţiei publice, de necesitatea introducerii unei
dimensiuni europene în acest domeniu, în conformitate cu valorile acestui spaţiu. În noul context
geopolitic, administraţia publică centrală şi locală au devenit factori determinanţi în
competitivitatea economică a unei ţări sau regiuni1.
Pentru Republica Moldova, procesul de transformări din administraţia publică capătă noi
dimensiuni, întrucât acestea trebuie să răspundă atât schimbărilor din economia mondială, cât şi
tendinţelor de integrare europeană. Se impun astfel modificări de substanţă ale componentelor
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi, în general, în domeniul serviciilor publice.
Provocările majore, în acest sens ţin de gestionarea eficientă a finanţelor aflate la dispoziţia
statului, a împrumuturilor publice şi, implicit, a fondurilor europene, precum şi implementarea
adecvată a politicilor publice.
O privire retrospectivă asupra obiectului investigat ne duce la ideea că statul, ca formă
complexă de organizare, pentru consolidarea şi buna funcţionare a sa a avut nevoie de susţinere
politică, socială, cât şi economică. Aceasta din urmă, odată cu apariţia banilor, devine susţinere
financiară. Aşadar, fluxuri de bani de la supuşi (contribuabili) către stat au constituit primele
finanţe publice. Iniţial, aceste fluxuri de bani erau destinate doar să susţină cheltuielile proprii de
funcţionare ale organizaţiilor statale2. De aceea, una din principalele caracterizări teoretice ale
1

2

Marius Profiroiu, Tudorel Andrei, Dragoş Dinca, Radu Carp. Reforma administraţiei publice în contextul
integrării europene. Studii de impact// http://www.ier.ro/PAIS/PAIS3/RO/ST.3_RO_Final.PDF
Secrieru, Angela. Finanţele publice. Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie guvernamentală.
Chişinău: Ed. Epigraf, 2004, pag. 31.
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finanţelor publice susţine că acestea sunt ”diferitele mijloace prin care persoanele publice – statul,
comunele, instituţiile - îşi procură resursele băneşti necesare îndeplinirii activităţii lor”. În
rezultatul extinderii însă a atribuţiilor încredinţate statului, fluxurile financiare au fost direcţionate
spre finanţarea unor cheltuieli tot mai apropiate de cererea publică. Şi totuşi atitudinea autorităţilor
statale faţă de domeniul finanţelor a fost diferită, diferite fiind şi procedeele financiare aplicate.
În sec. XIX, statul nu intervenea financiar în materie economică, decât într-o măsură foarte
limitată şi punctuală. Această perioadă, a liberalismului economic, presupunea reglementarea
veniturilor şi cheltuielilor publice, astfel ca acestea să influenţeze cât mai puţin iniţiativa privată
şi, în general, relaţiile economico-sociale. Un astfel de stat liberal, privit deseori în opoziţie cu
statul omniprezent din sec. XX, se afla în imposibilitatea de a se transforma într-un agent
economic viabil. Concepţiile clasice, aflate la baza doctrinei liberale, reduceau rolul autorităţilor
publice doar la înfăptuirea sarcinilor tradiţionale: administrarea justiţiei, menţinerea ordinii
interne, apărarea naţională1. Principiile definitorii pentru doctrina dată vizau constituirea
veniturilor publice din contribuţia generală, reducerea la minim a cheltuielilor publice, caracterul
neutru al metodelor de procurare a resurselor financiare etc.
Competenţa financiară a administraţiei publice centrale s-a modificat considerabil după
primul război mondial. Crizele economice grave şi starea de război au jucat, în cadrul acestor
modificări structurale, rolul de accelerator. Se consolidează, la această etapă, doctrina
intervenţionistă, potrivit căreia statul este chemat să joace un rol activ în viaţa economică, prin
politica monetară şi bugetară. În cadrul unui astfel de stat al bunăstării, finanţele publice sunt
privite ca un mijloc de influenţă subtilă în toate domeniile. Nucleul concepţiilor moderne
dominante era bazat pe următoarele aspecte: domeniul finanţelor publice se completează cu noi
elemente ce decurg din atribuţiile sporite ale statului intervenţionist, care devine un investitor în
întreprinderile publice, un garant şi un protector; creşte în mod substanţial volumul resurselor
financiare cu care operează statul, precum şi funcţia de distribuţie a finanţelor publice; se lărgeşte
competenţa financiară a autorităţilor statale, prin utilizarea pârghiilor şi instrumentelor financiare
în influenţarea şi direcţionarea activităţii economice.
După 1978-1980, statele, ca urmare a eşecului unor politici economice anterioare, au fost
nevoite să revadă şi reformuleze principiile lor de politică bugetară şi financiară, pentru a asigura
o utilizare cât mai eficientă a resurselor. În această conjunctură, se cristalizează concepţiile
postmoderne sau contemporane despre finanţe publice, reprezentate de curentele de gândire
neokeynesist şi neoliberal, care încearcă să adapteze teoriile clasice la noile condiţii economice.
Actualmente se poate constata importanţa diferită a autorităţilor statale în gestionarea
finanţelor publice, cu toate că instrumentul global de organizare şi reglementare a economiei este
piaţa, şi nu statul. Dar, chiar şi cel mai abstract model al sistemului de piaţă presupune prezenţa
statului ca garant al respectării obligaţiunilor reciproce, pe care şi le asumă indivizii atunci când
interacţionează liber, întrucât statul şi instituţiile sale dispun de dreptul coercitiv în baza şi în
limitele legilor.
Gestiunea finanţelor publice, la etapa contemporană, devine un proces tot mai complex,
întrucât trebuie să ţină cont de instabilitatea şi incertitudinile financiare internaţionale. Nici un
stat nu poate face abstracţie de reacţiile din sectoarele financiare naţionale sau internaţionale, de
circuitul capitalurilor, de sofisticarea crescândă a instrumentelor financiare. Prin urmare, în
modificarea dimensiunii competenţei financiare a autorităţilor publice pot fi urmărite două
aspecte: unul cantitativ – oglindit în creşterea ponderii financiare a statului şi colectivităţilor
publice în raport cu P.I.B.; precum şi aspectul calitativ –conturat prin transformarea însuşi a
conţinutului fluxurilor de finanţe publice.
1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Finan%C5%A3e
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Aspectul cantitativ, la rândul său, este transpus în practică prin intermediul a două fenomene
interdependente: creşterea continuă a sarcinilor autorităţilor publice şi, respectiv, augmentarea
paralelă a prelevărilor obligatorii. Amplificarea sarcinilor publice nu este nouă în totalitatea sa,
întrucât încă la finele sec. XIX, a fost formulată legea lui Wagner, potrivit căreia cheltuielile
publice în cadrul statelor industriale cresc într-o manieră continuă şi mult mai repede ca veniturile
naţionale. Mai mult ca atât, progresarea cheltuielilor se face prin salturi succesive, afectând nu
numai bugetul de stat, dar şi colectivităţile locale şi instituţiile protecţiei sociale.
Cu referire la prelevările obligatorii, deseori a fost remarcat faptul că acestea reprezintă toate
fluxurile efective de vărsăminte faţă de administraţiile publice efectuate de agenţii economici,
chiar dacă acestea nu sunt direct subordonate unei decizii din partea lor”. Faza prelevărilor, care
se înscrie într-un proces mai vast de transferuri şi distribuţii, permite de a identifica mijloacele pe
care colectivitatea le afectează unor cheltuieli, cu ajutorul intermediarilor – ”administraţiile”.
Conceptul specificat a reprezentat deseori obiectul unor polemici, reieşind din cel puţin două
considerente: 1) este un concept cu un conţinut ambiguu şi cu limite imprecise; 2) este susceptibil
de diferite modalităţi de calcul.
Metamorfozele de ordin calitativ în activitatea organelor administraţiei publice centrale, nu
sunt legate atât de creşterea în volum a fluxurilor financiare publice, cât de transformarea lor
continuă. Mai mult ca atât, în sensul dreptului administrativ, competenţa funcţiei publice
reprezintă ansamblul de atribuţii şi responsabilităţi în baza cărora titularul ei va putea face acte
administrative, va încheia contracte administrative, va efectua operaţii administrative sau simple
operaţii materiale1.
Potrivit doctrinei franceze, sectorul administraţiei publice, privit din această perspectivă
include:
1. Administraţiile publice centrale definite printr-o competenţă naţională, vizând bugetul de
stat, bugetele anexe etc., precum şi subunităţile structurale finanţate din mijloace bugetare sau
subvenţii de stat;
2. Administraţiile publice locale, având o competenţă geografică limitată: colectivităţi locale,
instituţii publice locale, diverse structuri din componenţa acestora;
3. Administraţiile securităţii sociale, constituite în baza regimului de asigurări sociale şi
asigurărilor medicale obligatorii, faţă de care este prevăzută o afiliere obligatorie prin lege sau alte
reglementări.
O astfel de structură a sectorului administraţiei publice poate fi urmărită şi în Republica
Moldova. Doctrina naţională oferă însă multiple criterii de clasificare ale organelor administraţiei
publice. Astfel, potrivit M. Orlov, după natura lor, sau sub aspectul componenţei, organele
administraţiei publice pot fi: colegiale (pluripersonale) şi individuale; după modul de formare,
sunt organe alese şi numite; după componenţa teritorială, sunt organe centrale şi locale; după
competenţa materială, sunt organe de competenţă generală şi organe de competenţă specială; iar
după sursa principală de finanţare, avem organe bugetare şi organe de autogestiune2.
Competenţa financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale prezintă importanţă, în
special, în contextul bugetului public naţional, aşa cum rezultă din Constituţia Republicii Moldova
(art. 66), Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legea bugetară anuală etc.
Specificul atribuţiilor în domeniul finanţelor publice poate fi urmărit în baza bugetelor
componente ale sistemului bugetar, precum şi în baza fondurilor extrabugetare şi împrumuturilor
de stat. Vom menţiona în continuare sumar unele competenţe, dat fiind faptul că atribuţiile,
competenţa ce constituie conţinutul funcţiei publice nu pot fi stabilite printr-un contract, ci doar
1
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prin lege, sau prin acte emise pe baza şi în executarea legii, iar funcţia publică se realizează interese
generale, ce nu pot fi negociate între subiectele raportului de funcţie publică1.
Astfel, art. 15 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, prevede că Ministerul
Finanţelor este organul împuternicit cu elaborarea proiectului legii bugetare: ”În termenul stabilit
de Guvern, Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului proiectul legii bugetare pentru anul
bugetar viitor, care include anexele şi nota explicativă”. În cadrul acestui proces se ţine cont de
scopurile bugetului, cum ar fi implementarea strategiilor şi obiectivelor economice, sociale şi de
altă natură ale Guvernului; formarea fondurilor băneşti necesare pentru finanţarea acţiunilor
Guvernului; asigurarea echilibrului bugetar necesar pentru menţinerea unei situaţii
macroeconomice stabile a statului; asigurarea administrării efective, calitative şi responsabile a
finanţelor aflate la dispoziţia Guvernului; expunerea în mod explicit a strategiilor şi obiectivelor
Guvernului, care vor fi realizate de buget.
Ministerul Finanţelor se mai bazează pe sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor;
propunerile de cheltuieli detaliate ale autorităţilor publice; propunerile de venituri ale autorităţilor
administraţiei publice locale; propunerile privind finanţarea deficitului bugetar, dacă cheltuielile
depăşesc veniturile, precum şi propunerile privind utilizarea excedentului bugetar, dacă veniturile
depăşesc cheltuielile. Elaborarea de către Ministerul Finanţelor a estimărilor preliminare de
venituri şi cheltuieli are la bază o serie de prognoze vizând indicatorii macroeconomici şi sociali
pe anul bugetar viitor, indicatorii şi cerinţele bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurile
obligatorii de asistenţă medicală şi, evident prognozele balanţei de plăţi, a creditelor, a obligaţiunilor
externe, precum şi a altor indicatori ce caracterizează politica monetar-creditară a statului.
În temeiul estimărilor Ministerului Finanţelor, Guvernul, în fiecare an, până la data de 1 mai,
stabileşte obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul bugetar imediat următor şi pe încă cel puţin
2 ani ulteriori, precum şi cadrul de resurse şi de cheltuieli publice pe anii respectivi, inclusiv
limitele de cheltuieli pe autorităţi ale administraţiei publice centrale. La fel Guvernului îi revine
rolul de a examina proiectul legii bugetare, care cuprinde şi anexe, precum şi nota explicativă,
stabilind şi procedura de apelare de către autorităţile publice a proiectului legii bugetare anuale şi
a notei explicative. Guvernul decide includerea amendamentelor la proiectul legii bugetare anuale
şi la nota explicativă şi controlează operarea amendamentelor respective de către Ministerul
Finanţelor. După includerea acestora, dacă acestea există, Guvernul aprobă proiectul legii bugetare
anuale.
În baza principiului delimitării competenţelor între autorităţile publice pentru fiecare fază a
procesului bugetar, Guvernul intervine tangenţial cu un raport în etapa de examinare a proiectului
de lege bugetară în Parlament, ca regulă, în prima lectură, fiind responsabil însă pentru etapa a
treia a procesului bugetar – executarea bugetului de stat. Atât executarea părţii de venituri a
bugetului de stat, cât şi executarea părţii de cheltuieli se realizează printr-o serie de operaţiuni de
trezorerie (sau de casierie), prin intermediul subunităţii structurale a Ministerului Finanţelor –
Trezoreria de Stat.
Având în vedere rolurile importante revenite Guvernului şi Ministerului Finanţelor în cadrul
sistemului financiar al statului, gestiunea finanţelor publice reprezintă, pe drept, o componentă
esenţială a reformei administraţiei publice centrale, care are drept scop şi perfecţionarea
managementului finanţelor publice2. Sistemul managementului finanţelor publice defineşte
modalitatea prin care resursele sunt alocate şi administrate pentru a asigura respectarea disciplinei
1
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fiscale şi a priorităţilor strategice, precum şi utilizarea eficientă a banilor:
• respectarea disciplinei bugetare: menţinerea cheltuielilor în limitele bugetare;
• promovarea priorităţilor strategice: alocarea şi utilizarea resurselor în domeniile care
contribuie în cea mai mare măsură la realizarea obiectivelor guvernamentale (legătura între
procesul bugetar, Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu şi programele naţionale);
• valorificarea fondurilor: utilizarea resurselor în mod eficient (rezultate relativ înalte la
costuri relativ scăzute) şi efectiv (obţinerea rezultatelor scontate) în cadrul implementării
priorităţilor strategice (cum este prevăzut în SCERS, spre exemplu).
Pot fi menţionate, în acest sens, şi unele lacune în cadrul managementului finanţelor publice,
cum ar fi: eficacitatea redusă în elaborarea programelor în cadrul ministerelor de forţă, planificarea,
calcularea şi estimarea inadecvată a resurselor financiare necesare pentru implementarea unor
decizii, coordonarea politică insuficientă şi deficienţele în stabilirea priorităţilor; neluarea în
considerare a restricţiilor bugetare în procesul de adoptare a deciziilor.
Totodată, perfecţionarea domeniului respectiv este prevăzută în cadrul Proiectului
„Managementul Finanţelor Publice”, care este susţinut de Banca Mondială, Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare Internaţională, Guvernul Olandei şi se axează pe reformele în derulare în
domeniul managementului finanţelor publice. Proiectul îşi va desfăşura activităţile în perioada
2006-2009 şi va cuprinde următoarele componente:
• planificarea şi executarea bugetului (metodologii şi sisteme informaţionale).
• control şi audit intern.
• capacitatea de instruire în managementul financiar şi şcolarizarea.
Cu toate că majoritatea acţiunilor de îmbunătăţire a managementului finanţelor publice vor fi
realizate în cadrul proiectului nominalizat, obiectivul în cadrul reformei administraţiei publice
centrale îl constituie crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de
elaborare a politicilor sectoriale cu procesul bugetar. În acest sens pot fi menţionate unele succese:
întrucât a fost elaborată strategia generală pentru îmbunătăţirea managementului finanţelor
publice; a fost creat sistemul trezorerial de stat cu 39 oficii teritoriale; a fost instituită funcţia de
management al datoriei publice; a fost introdus mecanismul de planificare strategică prin Cadrul
de Cheltuieli pe Termen Mediu; se implementează sisteme informaţionale de bază pentru
executarea bugetului; au fost descentralizate funcţiile de achiziţionare şi majorate capacităţile
ministerelor, serviciilor şi agenţiilor în domeniul achiziţiilor publice1.
Concluzionând, am putea evidenţia importanţa majoră a autorităţilor administraţiei publice
centrale în gestiunea finanţelor publice, evoluţia volumului de competenţe atribuite acestora în
diverse etape istorice, precum şi necesitatea continuă de perfecţionare a domeniului dat. Mai
mult ca atât, analizând practica altor state, ar fi binevenită, în Republica Moldova, circumscrierea
unui cadru juridic clar vizând gestiunea financiară generală, precum şi responsabilităţile
funcţionarilor publici în sfera menţionată. Bineînţeles, gestiunea riguroasă a finanţelor publice
nu trebuie limitată doar la nivelul statului. Fiecare funcţionar public, de orice nivel, trebuie să dea
dovadă de vigilenţă în buna utilizare a finanţelor publice, în promovarea unei fiscalităţi juste şi în
eficacitatea acţiunilor publice.
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PATRIMONIULUI UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
ŞI BUNA ADMINISTRARE A ACESTUIA
GROSU Diana, doctorand,
Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al RM

SUMMARY
Local autonomy could not be fulfilled without its own patrimony that would constitute the economical-financial basis of administrative-territorial units. As it is known the political-administrative autonomy cannot be realized but on its own economical-financial basis and the stronger this
economical-financial basis is, the more evident the administrative autonomy will became manifest.
More definitions of patrimony have been formulated in the doctrine.
Territorial-administrative units have full juridical power via which it fulfills it nights and duties
that refer to them according to the Law. As juridical persons, the administrative-territorial units
posses public assets, benefit by financial autonomy, they have the tight to be initiative in the administration of local public activities and exert, in the framework of the low, the authority in the established administrative territorial limits. They have the right to solve and to administrate an important portion of public activities in the framework of low in the local population’s interest.
The feature of administrative-territorial units includes the total of personal or real estate meant
to satisfy the general interests of collectivities from the administrative-territorial unit.
The public assets that constitute the public domain, being a component part of the administrative patrimony are destined to general usage. This utilization right belongs both to holders of property law – state or administrative-territorial units – and the natural person or other legal entities.
Public ownership of administrative-territorial units are constituted by the public assets that
make up there public domain. In other words, the notion of public property is larger and includes
both the state property and the property of the administrative-territorial units.
The law of public administration has set up as a final goal the human development, the increase
of citizens and communities welfare, and the latter can be realized by respecting the principles of a
good administration of the patrimony of administrative-territorial units.
Good administration assumes certain principles that would assure the transparence of public
administration, taking decisions, decisions motivations, listening to the involved person, informing
of evaluation criteria.
Our society needs the accomplishment of equilibrium between the domination of local public
administration and the democratic principles. The public administration should turn back to its
fundamental function – to serve the citizens interests. Other principles spring from the latter one: the
concord of those who are governed towards the objectives and methods of the rule, the governors
responsibility, the efficiency of the rule and citizens right to be informed, first of all, what regards the
utilization and distribution of financial resources as an integral part of the patrimony of administrative-territorial units.
Pentru a înţelege mai lesne noţiunile cu care vom opera în acest demers, vom încerca să
definim câteva din ele.
Pe aceste considerente încercăm să conturăm mai întâi noţiunile de patrimoniu şi conceptul
de buna administrare.
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În doctrină au fost formulate mai multe definiţii, noţiunea de patrimoniu fiind analizată atât
din punct de vedere economic, cât şi juridic.
În sens economic, patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor ce constituie averea unei
persoane. Definiţia prezentată este corectă din punct de vedere juridic, dacă prin bun înţelegem
atât lucrurile materiale ce compun averea unei persoane, cât şi toate drepturile cu conţinut
economic pe care le are acea persoană. Această definiţie nu este însă completă pentru că nu
cuprinde şi obligaţiile titularului patrimoniului.1
În sens juridic, prin patrimoniu se înţelege totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut
economic, evaluabile în bani, care aparţin unei persoane.
Patrimoniul apare ca o universalitate juridică, constituită dintr-o masă de drepturi şi obligaţii
referitoare la unul sau mai multe bunuri, legate între ele ca o grupare a mai multor asemenea
mase, având fiecare un regim juridic determinat. Totalitatea drepturilor constituie activul, iar
totalitatea obligaţiilor formează pasivul patrimoniului.2
Conceptul de buna administrare presupune manifestarea unui comportament care să vizeze
angajarea deplină în scopul promovări, obiectivării şi apărării interesului societăţii şi a cetăţeanului.
Buna administrare presupune anumite principii care să asigure transparenţa gestiunii publice,
participarea la luarea deciziilor într-un mod adecvat a persoanelor ale căror drepturi şi interese
sunt în joc, motivarea deciziilor, ascultarea persoanei implicate, comunicarea criteriilor de
apreciere etc.
Legea nr.436-XVI/2006 privind administraţia publică locală precizează în art. 74 că “Constituie
patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunuri mobile şi imobile proprietate a
satului(comunei), oraşului(municipiului), raionului şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia,
precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter patrimonial”.
La art.74 al.3 legiuitorul a clasificat “bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale
de nivel întâi şi al doilea în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat”. Deşi legea precizează
că sunt bunuri ce aparţin domeniului public şi bunuri ce aparţin domeniului privat, noi credem
că patrimoniul este unul singur, înglobând ambele domenii, găsindu-ne în faţa unui patrimoniu
unic şi unitar, fie al statului, fie al unităţilor administrativ-teritoriale.
Principiile autonomiei locale în gestionarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale
până nu de mult au fost străine Republicii Moldova. Autorităţile publice locale nu prea aveau
spaţiu de manevră în materie de autonomie decizională locală din lipsa unei autonomii financiare.
Defalcările repartizate de la bugetul de stat, la care şi ei sunt contribuabili, de cele mai multe ori
veneau cu directive străine intereselor colectivităţii.
Autonomia locală nu s-ar putea realiza fără un patrimoniu propriu care să constituie baza
economico-financiară a unităţilor administrativ-teritoriale. Aceasta pentru că, după cum este
cunoscut autonomia politico-administrativă nu se poate înfăptui decât pe o bază economicofinanciară proprie şi, cu cât mai puternică va fi această bază economico-financiară, cu atât mai
evident se va manifesta autonomia administrativă.3 Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea
administrativă consfinţeşte dreptul autorităţilor publice locale de a deţine şi dispune de resurse
patrimoniale proprii, pe care să le administreze în mod autonom.
Reglementarea dreptului de proprietate în Republica Moldova a căpătat o nouă formulare
după declararea suveranităţii şi independenţei statului. Tranziţia la o economie de piaţă, a
1
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determinat şi reforma relaţiilor de proprietate, care este în continuă perfecţionare. O nouă etapă
de aprofundare a relaţiilor de proprietate a constituit-o procesul privatizării, desfăşurat conform
unor programe adoptate prin legi organice, care a determinat schimbări esenţiale în domeniu
dezvoltării proprietăţii private. Schimbările menţionate au permis ca în Constituţia Republicii
Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, să fie fixate principiile economiei de piaţă, bazate pe
proprietatea publică şi privată. Constituţia RM în art.9 alin.1 fixează dispoziţia conform căreia
proprietatea este publică şi privată şi se constituie din bunuri materiale şi intelectuale, iar art.127
stabileşte că proprietatea aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
Din textele constituţionale menţionate mai sus rezultă o departajare între noţiunile de
proprietate publică şi privată. Astfel, proprietatea publică este o proprietate administrativă, cu un
regim de drept public, pe când proprietatea privată este o proprietate cu un regim de drept civil.
Proprietate privată este împărţită, la rândul ei, în proprietate privată a cetăţenilor – persoane
fizice, luate individual sau persoane juridice şi proprietatea privată a unor colectivităţi publice,
adică a persoanelor publice statul şi unităţilor administrativ-teritoriale.
Prin faptul că în Constituţie se utilizează noţiunea publică, şi nu de stat se confirmă încă odată
concepţia conform căreia statul nu cuprinde şi unităţilor administrativ-teritoriale care la rândul
lor dispun de proprietate proprie.
Curtea constituţionala în Hotărârea sa nr. 13 din 14.03. 2002, menţionează că autorităţile admi
nistraţiei publice locale nu sunt autorităţile statului, menirea lor este de a organiza şi rezolva treburile
publice din sate şi oraşe, în interesul colectivităţilor care le-au ales şi pe care le reprezintă.
Termenul de domeniu public este o creaţie a doctrinei juridice franceze, paternitatea reve
nindu-i lui Proudhon care în 1983 a publicat lucrarea Tratat asupra domenilui public. Crearea
acestui termen a fost rezultatul unor necesităţi economice, anume ocrotirea cu mijloacele dreptu
lui a unor bunuri aparţinând statului şi care trebuiau să servească întregii comunităţi, distingânduse astfel domeniul public de domeniul privat. În toate timpurile s-a simţit necesitatea să se sustragă
relaţiilor de drept privat o categorie de bunuri care fiind destinate folosinţei întregii comunităţi să
fie conduse de reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun care este dreptul civil.1
Domeniul public poate fi definit ca totalitatea bunurilor mobile sau imobile aparţinând
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în regim de drept public, afectate unei folosinţe
publice ce se realizează direct sau prin intermediul unui serviciu public, determinate ca atare prin
lege, sau care, prin natural lor sunt de uz sau de interes public.2
Prin bunuri de interes public se înţeleg bunurile care au menirea de a fi folosite în cadrul unei
activităţi care interesează pe toţi membrii societăţii, deşi nu pot fi folosite de orice persoană, spre
exemplu: terenurile pe care sunt amplasate şcoli, teatre, biblioteci, muzee.
Dreptul de proprietate publică al unităţilor administrativ-teritoriale îl constituie bunurile care
alcătuiesc domeniul public al acestora. Altfel spus noţiunea de proprietatea publică este mai largă
şi include atât proprietatea de stat cât şi proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.
Dreptul de proprietate publică se caracterizează prin următoarele caractere definitorii:
inalienabil(bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil, nu pot constitui obiectul
diferitor convenţii şi deci nu pot fi înstrăinate); imprescriptibil(bunul se află în posesia
proprietarului public pe o perioadă de timp nedeterminată şi nu poate fi înstrăinat prin prescripţie
achizitivă); insesizabil (reprezintă imobilitatea urmăririi bunurilor din proprietatea publică
pentru realizarea creanţelor, altfel spus nu pot fi urmărite pe calea executării silite).3
1
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Aparţin domeniului public local al comunelor şi oraşelor terenurile şi clădirile de interes
public, pieţele, căile de comunicaţii, străzile, zonele de agrement, parcurile publice, pădurile,
păşunile, lacurile, alte bunuri mobile şi imobile care sunt, potrivit legii sau prin natura lor, de uz
sau de interes local şi nu au fost declarate de interes naţional.1
Cu referire la obiectul exclusiv al proprietăţii publice invocam prevederile art.127 din Consti
tuţie, care determină expres: “bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiu aerian, apele şi pădu
rile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental,
căile de comunicaţie, alte bunuri stabilite de lege fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”.
În doctrina s-au făcut clasificări ale utilizării domeniului public.
Prima clasificare distinge utilizarea în comun, exercitată de public, anonim şi fără excluderea
celorlalţi (circulaţia pe o stradă, parc public etc.) şi utilizarea privată sau ocupaţia, care presupune
rezervarea exclusivă a unei porţiuni din domeniu în favoarea unui particular identificat. Ea se
face direct de către public, fie indirect prin intermediul unui serviciu public.2
Cea de a doua clasificare distinge uzul normal, corespunzător destinaţiei ce a fost dată bunului
din domeniul public şi utilizării anormale, care pot fi premise chiar dacă nu sunt conforme cu
destinaţia domeniului, dar sunt compatibile cu această destinaţie (instalarea de cabluri electrice
în subsolul reţelelor, amenajări de staţii de benzină).
Pentru a dispune de atributele dreptului de proprietate publică (posesia, folosinţa şi dispoziţia),
legiuitorul atribuie competenţe regulamentare în acest sens autorităţilor publice centrale şi locale.
Astfel, modul de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra proprietăţii de stat se stabileşte de Parlament
şi Guvern, iar modul de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra patrimoniului unităţilor administra
tiv-teritoriale se stabileşte de organele respective ale administraţiei publice locale în condiţiile legii.
Stăpânirea unor bunuri concrete în regim de drept public nu este perpetuă, deoarece pot fi
cazuri în care acestea în urma pierderii calităţii de uz general şi interes public, fie pe cale naturală,
fie prin determinarea legii trec în domeniul privat.3
Dreptul de proprietate se dobândeşte pe cale naturală, prin achiziţii, prin donaţii, prin trecerea
unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul
public al acestora, pentru cauza de utilitate publică.
Bunurile care alcătuiesc domeniul public, parte componentă a patrimoniului administrativ,
sunt destinate folosinţei generale. Acest drept de folosinţă este cunoscut sub denumirea de drept
de utilizare şi aparţine atât titularilor dreptului de proprietate – statul sau unităţile administrativteritoriale – cât şi persoanelor fizice ori altor persoane juridice.
Titularii dreptului de proprietate publică exercită dreptul de utilizare în mod direct, prin
intermediul serviciilor de specialitate organizate la nivelul ministerelor şi al altor organe centrale
sau la nivelul consiliilor locale, în cazul domeniului public de interes local.
Beneficiarii acestui drept – de obicei persoanele fizice sau juridice de drept privat sunt
denumiţi administraţi. Ei se bucură de anumite facilităţi şi în acelaşi timp trebuie să suporte
anumite sarcini specifice.4
Administraţii au dreptul de a utiliza domeniul public potrivit destinaţiei sale, iar administraţia
este obligată să respecte această destinaţie, exercitându-şi prerogativele în aşa fel încât, să permită
primilor o folosinţă a bunurilor domeniale conformă destinaţiei.
Un element important în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale îl constituie finanţele
1
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V.I. Prisacaru, op.cit., p.844
Liviu Giurgiu, Domeniul public. Repere juridice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997, p. 134
Ala Climova, Domeniul public şi domeniul privat al proprietăţii: probleme şi reglementare juridică, Revista
naţională de drept, Nr.2/2000, p. 18
Liviu Giurgiu, op.cit., Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997, p. 134
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acestora, cuprinse în bugetele anuale, întrucât acestea influenţează nemijlocit modul de
administrare şi gestionare atât a domeniului public cât şi a celui privat al unităţilor administrativteritoriale, mărindu-le sau micşorându-le, după caz, direct sau indirect.1
Bunurile unităţilor administrativ-teritoriale includ şi toate veniturile, fie în surse băneşti, fie
în bunuri materiale. Astfel, conform Legii finanţelor publice locale, veniturile proprii se constituie:
din impozite şi taxe locale, ce se virează integral şi direct la bugetele respective; încasări de
mijloace speciale de la prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor cu plată; defalcări de la venituri
generale de stat, conform normativelor procentuale stabilite prin legea bugetară anuală; transferuri
de la bugetul de stat la bugetele raionale, bugetul central al U.T.A., bugetul municipal al
municipiului Chişinău şi transferuri de la aceste bugete la bugetele locale.
Problema finanţelor publice locale constituie cheia de boltă a autonomiei locale, deoarece, cu
cât unităţile administrativ-teritoriale vor fi mai puternice din punct de vedere financiar, cu atât
mai mult vor realiza, în practică, cerinţele principiului autonomiei locale.
Domeniul privat este al doilea element care compune patrimoniul statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale. El este constituit din toate celelalte bunuri mobile şi imobile, care nu
sunt în domeniul public şi care, desigur, nu aparţin persoanelor fizice şi juridice particulare.
Astfel de bunuri pot fi deţinute, cu titlu de proprietate, de orice persoană fizică sau juridică.
Aceste bunuri se găsesc în circuitul civil general, pot fi înstrăinate, concesionate, închiriate sau
date în locaţie de gestiune în modalităţile şi condiţiile prevăzute de lege, ele pot fi dobândite şi de
către persoane fizice nefiind imprescriptibile şi inalienabile.2 Bunurile din domeniul privat al
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale nu au un regim juridic privilegiat în raport cu cele
care constituie domeniul privat al persoanelor fizice sau al altor persoane juridice. În acest sens
sunt elocvente următoarele exemple:
a) bogăţiile de orice natură ale subsolului, dacă nu sunt proprietate de interes public
naţional;
b) terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu sunt proprietate a statului sau a persoanelor
fizice şi juridice de drept privat;
c) instituţiile şi întreprinderile de interes municipal, orăşănesc, comunal, a căror activitate
este legată de prestarea serviciilor publice, precum şi venitul realizat din activitatea de
antreprenoriat al acestora.3
În domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intră acele bunuri dezafectate
domeniului public local şi asupra cărora nu s-a constituit, în condiţiile legii, un drept de proprietate
privată al persoanelor fizice sau juridice private - altele decât statul şi unităţilor administrativteritoriale, ca persoane juridice civile.
Spre deosebire de domeniul public, domeniul privat este susceptibil de expropriere pentru
cauză de utilitate publică şi rechiziţie în condiţiile prevăzute de legile speciale.
Regimul juridic al bunurilor care constituie domeniul privat al statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale este cel de drept comun.4
Regimul dreptului comun nu se aplică integral şi domeniului privat al unităţilor administrativteritoriale, existând unele reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun, atunci când este vorba
de formele de înstrăinare precum şi de modul de achiziţionare a domeniului privat. De exemplu,
înstrăinarea cu titlu gratuit a unui bun din domeniul privat este în afara cadrului legal; deci
administraţia nu poate să facă liberalităţi. Chiar şi înstrăinarea cu titlu oneros trebuie să fie în
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prealabil aprobate de consiliu. Vânzările, concesionările, închirierile a bunurilor din domeniul
privat se efectuează numai prin licitaţie, organizată potrivit legii.
Potrivit art.77 din Legea nr. 436-XVI/2006, înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului
privat al comunelor, oraşelor sau raioanelor, schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea
imobilelor aflate în indiviziune cu acest domeniu privat, renunţările la drepturi sau recunoaşterea
de drepturi în favoarea terţelor persoane se fac pe bază de expertiză şi însuşită de consiliu.
Creditorii statului sau unităţilor administrativ-teritoriale nu pot recurge la urmărire pe calea
executării silite, pentru satisfacerea creanţelor, deoarece bunurile domeniului privat sunt
incesibile.1 Deşi li se aplică normele dreptului comun şi sunt alienabile şi prescriptibile, bunurile
din domeniul privat nu pot servi la îndestularea creditorilor. Această trăsătură reprezintă o
derogare de la principiul dreptului civil potrivit căruia, în raporturile civile, debitorul garantează
cu averea sa creanţa faţă de creditor.
Întrucât solvabilitatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale este prezumată, în
doctrină s-a afirmat că problema urmăririi bunurilor ce alcătuiesc domeniul administrative nici
nu se pune.2
Unităţile administrativ-teritoriale au deplină capacitate juridică prin care îşi realizează
drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit legii. Ca persoane juridice, unităţile administrativteritoriale au în proprietate bunuri, beneficiază de autonomie financiară, au dreptul la iniţiativă
în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale şi îşi exercită, în condiţiile legii,
autoritatea în limitele administrativ teritoriale stabilite, acestea au dreptul de a soluţiona şi
gestiona, în cadrul legii în numele propriu şi în interesele populaţiei locale, o parte importantă a
treburilor publice.
Capacitatea juridică unităţilor administrativ-teritoriale oferă posibilitatea organelor
deliberative şi executive din cadrul acestora să realizeze cea mai importantă sarcină pusă în seama
lor – cea de satisfacere a intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ teritoriale
pe care le reprezintă.
Satisfacerea interesului general prin intermediul bunurilor publice se realizează, de regulă, în
mod direct, prin accesul liber la ele (iazurile, parcurile şi drumurile publice), iar bunurile
domeniului privat satisfac interesele generale în mod indirect, fiind exploatate în scopul realizării
de profit din care ulterior şi sunt satisfăcute aceste interese.3
Administrarea domeniului privat al comunelor şi oraşelor este realizată de către consulul
local, în calitatea sa de autoritate deliberativă, iar primarul exercită drepturile şi asigură îndepli
nirea obligaţiilor ce revin comunei sau oraşului în calitate de persoană juridică civilă. Cât priveşte
domeniul privat al raionului, acesta este administrat de consiliul raional şi respective de preşe
dintele acestuia care exercită atribuţiile ce revin raionului în calitatea sa de persoană juridică.
Pentru ca să se realizeze o buna administrare a patrimoniului unităţilor administrativteritoriale este necesar, în primul rând, ca autorităţile administraţiei publice locale să întrunească
specialişti ca funcţionari publici şi aleşi locali informaţi şi instruiţi, capabili să soluţioneze
problemele localităţii în interesul cetăţeanului.
Puterea administraţiei publice îşi găseşte legitimitatea în lege, care îi recunoaşte acesteia
caracterul discreţionar, adecvat intereselor publice pe care administraţia trebuie să le
îndeplinească.
Guvernarea locală este o formă directă şi nemijlocită de exercitare a puterii politice. Această
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presupune prin însăşi definiţia sa, ideea unei relaţii, a unui raport între două părţi: cel ce
guvernează şi cel care este guvernat. Fiecare parte a acestui raport manifestă un anumit
comportament politic şi social.
Societatea noastră necesită realizarea unui echilibru între dominaţia administraţiei publice
locale şi principiile democratice. Administraţia publică trebuie să se întoarcă la rostul său
fundamental – acela de a sluji interesele cetăţenilor. Iar de la acest principiu pornesc toate celelalte:
consensul celor guvernaţi faţă de obiectivele şi metodele guvernării, responsabilitatea
guvernanţilor, eficienţa guvernării şi dreptul cetăţenilor de a fi informaţi în primul rând în ceea
ce priveşte utilizarea şi repartizarea resurselor financiare ca parte integrantă a patrimoniului
unităţilor administrativ-teritoriale.
Principiile bunei administrări este necesar să-şi găsească consacrarea şi în dreptul administrativ
şi procedurile de aplicare a acestuia. Constituirea unui cadru normativ sănătos şi a instituţiilor
juridice adecvate nu sunt suficiente dacă nu se realizează şi o implementare corectă a dreptului.
În majoritatea cazurilor, deciziile administrative luate în primă instanţă nu ajung să fie
recurate, rămânând definitive. Mecanismul de control, chiar şi atunci când este uşor accesibil se
dovedeşte prea puţin eficace pentru a remedia greşelile şi abuzurile comise în primă instanţă.
Astfel, pentru cea mai mare parte a persoanelor vizate de o măsură administrativă, primul act
sau prima decizie sunt definitive. De aceea, este fundamental pentru buna guvernare şi asigurarea
justiţiei ca aceste acte şi decizii să fie corecte, legale.
În Notă informativă la proiectul Legii cu privire la proprietatea, lansată de specialişti în
domeniu de la IDIS “Viitorul”, se menţionează necesitatea imperioasă de a elabora o nouă lege
care să completeze golul existent în domeniul reglementării proprietăţii unităţilor administrativteritoriale. Toate problemele legate de administrarea patrimoniului apar ca rezultat a unui cadru
legal imperfect din domeniul reglementării raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice
locale în cadrul administrării patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens,
marea majoritatea actelor normative în vigoare din domeniul proprietăţii statului şi a unităţilor
administrativ-teritoriale sunt depăşite şi incompatibile cu sistemul actual de administraţie
publică, generând contradicţii în privinţa competenţei autorităţilor publice de diferite nivele.
Ca impediment serios în vederea implementării principiilor bunei administrări am putea
invoca lipsa unor reglementări normative adecvate şi unitare care să reglementeze detailat statutul
juridic al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţile publice locale se confruntă
cu probleme serioase în activitatea lor de administrare a patrimoniului local, fiind foarte
vulnerabile în raporturile sale cu autorităţile centrale şi organele de control. Cadrul normativ
confuz generează condiţii prielnice pentru încălcare sistematică a drepturilor şi intereselor
patrimoniale a colectivităţilor locale, precum şi conflicte de competenţă între autorităţile publice
de diferite nivele din domeniul administrării patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale.
În acest sens, sunt relevante mai multe hotărâri ai Curţii Constituţionale care în repetate rânduri
a anulat mai multe acte normative şi legislative din domeniul dat şi a atenţionat autorităţile publice
centrale privind necesitatea perfecţionării cadrului legal respectiv şi aducerii lui în conformitate
cu principiile constituţionale privind proprietatea, descentralizarea şi autonomia locală.
În dificultate pare a fi şi Curtea Constituţională, cânt interpretează legea în ceea ce priveşte cui
îi revine dreptul de proprietate asupra unor bunuri. De exemplu, în Legislativul trecut, la Curtea
Constituţională a fost atacată o Hotărâre de Guvern privind problema bazinelor acvatice,
autorităţile locale obţinând câştig de cauză. Acum, Curtea Constituţională nu mai este de acord
cu acest lucru şi a trecut de partea Guvernului.1
1
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Se impune elaborarea unui cadru normativ adecvat şi implementarea acestor norme în viaţa
socială. Asimilarea acestor norme va constitui premise funcţionării structurilor administraţiei
publice, cu respectarea principiilor bunei guvernări.
Administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale respectând principiile mai
sus menţionate, va contribui la realizarea scopului administraţiei locale – dezvoltarea umană,
creşterea bunăstării cetăţenilor şi a colectivităţilor.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
БАРБАРОШИЕ Екатерина,
Д.Э.Н., доцент, Академия Публичного Управления
Республики Молдова

NECESSITY OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES
AT THE SMALL AND AVERAGE ENTERPRISES IN REPUBLIC MOLDOVA
BARBAROSIE Ecaterina, The doctor in economy,
associate professor, AAP Moldova

REZUMAT
The innovation (innovation) represents the end result of activity embodied in a kind of a new or
advanced product, introduced on the market, the new or advanced technological process, the new
approach to social services.
Innovative activity is a system of actions for finishing of scientific and technical ideas, inventions,
workings out to result, suitable for practical use.
In Republic Moldova the enterprises concern small enterprises according to the legislation with
average number to 50 persons and the annual sum of pure sales to 25 million pour
Innovative activity should be directed, first of all, on creation of competitive production, increase
in volumes of its manufacture and profitability increase.
Experience of the developed countries is interesting. So, the System of the state support of a smallscale business includes financial support in the USA. In Japan there are four centers of regulation
and stimulation of the Small and Average Enterprises: the central government; local authorities;
large business; independent associations of a small-scale business.
The European Union Interests the Small-scale business represent, as a rule, special departments
or departments within the limits of the Ministry of Economics or the Ministry of Trade and the industry. In the Great Britain at the Ministry of Trade and the industry «the Service of small firms» is
created. In France small enterprises are released from the tax to the added cost. In Germany financial support of the Small and Average Enterprises appears through Bank of credit guarantees and
regional credit corporations. In the near abroad countries, some privileges for the Small and Average
Enterprises are provided.
In Republic Moldova it is possible to name the reasons of chronic deficiency of innovations:
• Underestimation of a role of innovations by heads of the organizations;
• Insufficient readiness of science and education of innovative activity on manufacture;
• Inefficient state regulation by innovative activity in republic.
The basic directions of preparation of experts for innovative activity:
 Organizational aspect (organizational culture, management - a role of Academy of Public
Management of Republic Moldova - in it).
 Financial aspect (effective methods of financial management - Academies of Public
Management of Republic Moldova).
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 Consulting activity and estimation of efficiency of innovative projects (consulting creation in
Academy of Public Management of Republic Moldova).
 The state innovative policy (regulation and support).

ВВЕДЕНИЕ
Инновация (innovation) (нововведение) представляет собой конечный результат
деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынок, нового или усовершенствованного технологического процесса,
нового подхода к социальным услугам.
Инновационная деятельность – это система мероприятий по доведению научнотехнических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного для практического
использования.
В Республике Молдова к малым предприятиям согласно законодательству относятся
предприятия со среднесписочной численностью до 50 человек и годовой суммой чистых
продаж до 25 млн. лей

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались общенаучные методы исследования: анализ и синтез,
группировки, экономико-статистические методы исследования. Перечень использованных
литературных источников приводится в конце работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на две
группы: Получение принципиально нового продукта – это продуктовая инновация.
Процессная инновация – освоение новых или значительно усовершенствованных способов
производства, технологий, форм организации и управления производством.
По источникам и полноте осуществления различают следующие виды инноваций:
Замещающие, предполагающие полное вытеснение устаревших способов
хозяйствования и технологий; Меняющие, связанные с исключением выполнения какихлибо операций, выпуска изделия и не заменяющие их новыми; Возвратные, связанные с
возвращением к предшествующему порядку после дискредитации новшества;
Открывающие, не имеющие сопоставимых функциональных предшественников и
основанные на фундаментальных изобретениях; Ретроинновации, воспроизводящие на
новом уровне ранее применявшиеся изделия, способы и средства их производства.
К внешним источникам инноваций организаций относятся: экспериментальные
работы, осуществляемые испытательными лабораториями; НИОКР, отраслевыми
научными учреждениями; НИОКР, академическими институтами и ВУЗами.
Способами получения внешних источников инноваций являются: создание совместных
предприятий, привлечение иностранных инвестиций; сбор научно-технической, эконо
мической информации; приобретение результатов НИОКР; повышение квалификации
руководителей и специалистов; обмен опытом на выставках, конференциях и т.п.
Внутренние источники инноваций: объекты интеллектуальной собственности,
создаваемые работниками организации.
Использованию внутренних и внешних источников инноваций или их внедрению
способствует проведение оценки состояния инновационной деятельности по трем
аспектам:
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 Организационный аспект предполагает выявление резервов по созданию более
эффективной организационной структуры, обеспечивающей инновационный
характер деятельности организации при оптимальном кадровом состоянии
персонала, использовании резервов коллективного творческого мышления.
 Финансовый аспект означает способность предприятия использовать наиболее
эффективные методы финансового менеджмента.
 Технологический аспект инновационного аудита предполагает, прежде всего, анализ
альтернативных вариантов прогрессивных технологий и возможностей их
внедрения.
К внешним факторам инновационной организации относятся: рынок, финансово-экономическая система, меры государственного регулирования инновационной деятельности, уровень образования и культуры общества.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что необходима
целенаправленная программа регулирования инновационной деятельности для укрепления и поддержки бизнеса, особенно малого.
Опыт развитых стран доказывает неоспоримые преимущества развития малого и
среднего бизнеса, по сравнению с крупными предприятиями. Среди них можно отметить:
близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры (в том числе не
только потребительскому рынку, а и рынку производителей, включая и зарубежных),
производство продукции малыми партиями (крупным предприятиям это невыгодно), исключение лишних звеньев управления и другие. Кроме того, развитие производства предприятий МСБ создает благоприятные условия для развития экономики: развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Вследствие этого расширение и развитие МСБ ведет к насыщению рынка
товарами, повышению экспортного потенциала, эффективному использованию местных
сырьевых ресурсов.
Одним из основных барьеров, препятствующих развитию МБ, является ограниченный доступ к финансовым средствам. Банки воздерживаются кредитовать мелкие предприятия, ссылаясь на повышенный риск. Поэтому одним из ключевых звеньев механизма
поддержки и развития малого бизнеса является налоговая система, как важная составляющая часть финансовой системы.
Представляет интерес, накопленный в этой области опыт в развитых странах. Опыт
стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что необходима целенаправленная программа реформирования налоговой системы, нацеленная на укрепление и
поддержку малых предприятий.
Так, например, в США система государственной поддержки малого бизнеса включает финансовую поддержку: наличие многочисленных доступных источников рискового венчурного капитала. Главным содержанием государственной инновационной политики в отношении малого бизнеса является регулирование финансовых потоков, направленное на облегчение доступа мелких фирм к источникам финансовых средств. Здесь выделяются два направления – целенаправленное субсидирование из бюджета (через федеральные агентства и ведомства) и привлечение частного капитала к финансированию инновационной деятельности
мелких фирм. Целенаправленное бюджетное финансирование осуществляется в форме безвозвратного субсидирования через предоставление льготных займов и заключение контрактов на разработку новой продукции и технологии. До одной трети расходов мелких фирм на
исследования и разработки в той или иной форме финансируется государством.
Программы безвозвратного субсидирования осуществляют в основном два федеральных ведомства – Администрация малого бизнеса (АМБ) и Национальный научный фонд.
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Программы предоставления льготных займов осуществляются АМБ в виде прямых займов, долевого участия в займах коммерческих банков и гарантирования займов коммерческих банков. Прямые займы производятся АМБ из собственных кредитных источников. Размер займа не превышает 150 тыс. долларов, максимальная ставка -7%. Займы предоставляются на срок: до 6 лет – на текущие нужды; до 20 лет – на приобретение оборудования, земельной собственности и строительство; до 30 лет – на восстановление предприятий, пострадавших от стихийных бедствий.
Вторым важнейшим направлением государственной инновационной политики в отношении малого инновационного бизнеса, осуществляемой на уровне федерального правительства, является привлечение частного капитала для финансирования. Реализуется
он преимущественно через компании венчурного капитала, получившие широкое распространение в конце 20-го века. В настоящее время в США действуют компании венчурного финансирования трех типов: корпоративные (дочерние компании крупных корпораций), независимые и частные инновационные компании малого бизнеса, действующие
под эгидой АМБ. Венчурный капитал размещается в форме акционерного капитала. Это
означает, что инвесторы становятся акционерами мелких инновационных фирм, и в зависимости от доли своего участия имеют право на получение прибыли. Доля участия отдельных компаний венчурного капитала в мелких фирмах редко превышает 50%.
В США используются льготные условия налогообложения малого бизнеса (прежде
всего инновационного) с учетом его специфических потребностей. Что касается амортизационных льгот, то мелким фирмам разрешено использовать метод ускоренной амортизации (списывать стоимость основного капитала неравными частями или единовременно
в течение амортизационного периода). Кроме того, в США налог на прибыль корпораций
устанавливается по схеме «слоеного пирога». При максимальной ставке федерального налога 34% корпорации при доходе 50 тысяч долларов уплачивают этот налог всего лишь
равный 15%, в последующие годы - 25 тысяч долларов, что составляет 25%.
В Японии существуют четыре центра регулирования и стимулирования МСП: центральное правительство; местные органы власти; крупный бизнес; самостоятельные объединения малого бизнеса. Для государственной поддержки малого бизнеса создано Управление малых предприятий в составе Министерства внешней торговли и промышленности. Как центральное правительство, так и местные органы власти стимулируют становление и развитие МБ при помощи займов, кредитных гарантий, налоговых льгот,
обучения кадров и облегчения доступа к информации. Кроме того, предприятиям МБ
предоставляется безвозвратная финансовая помощь только на осуществление научнотехнических программ, таких как:
- повышение технического уровня производства (финансируется центральным правительством и местными органами власти);
- совершенствование технологий производства в пищевой промышленности (финансируется центральным правительством);
- разработка совместно с университетами и государственными научно-исследовательскими институтами новой наукоемкой техники и технологий (финансируется местными
органами власти).
Значительно шире, под льготный процент, предоставляются займы на осуществление
следующих проектов:
- разработка новых видов продукции и новой технологии (финансируется местными
органами власти);
- разработка новых видов производств и техники (финансируется центральным правительством);
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- возрождение мелких предприятий для развития экономики отдельных регионов (финансируется центральным правительством);
- содействие производственной и технической кооперации между предприятиями МБ
(финансируется центральным правительством).
Большая роль в оказании финансовой помощи МСП принадлежит Финансовой корпорации МБ Японии. Она предоставляет таким предприятиям займы (на срок более одного года) на льготных условиях на увеличение основного и оборотного капитала. На кредитовании мелких компаний специализируется Национальная финансовая корпорация
Японии. Обладая разветвленной сетью торгово-промышленных палат (свыше 500 по
стране), она ежегодно выдает займов на сумму почти 500 млрд. иен. В Японии есть еще
одно специализированное учреждение – банк «Соко-Чукин», финансирующий деятельность кооперативов, МСП. Наконец, для финансирования специальных приоритетных
программ в области структурной перестройки МСП, охраны окружающей среды, развития энергосберегающих производств данная Финансовая корпорация МБ и Национальная финансовая корпорация выдают кредиты на еще более льготных условиях.
В Бразилии малые предприятия освобождены от НДС, налога на финансовые операции. В Чили установлен специальный налоговый режим для малых предприятий (налог
на прибыль у корпораций 15%, походный налог с физических лиц от 5 до 45%). Отметим,
что государство обеспечивает гарантирование и страхование кредитов, предоставляемых
МСП, через «систему дополнительного общественного кредитования». С помощью этой
системы обеспечивается перелив капитала от коммерческих финансовых институтов к
компаниям МСБ. Важным звеном финансовой поддержки МСП служат займы и кредиты,
предоставляемые для адресной помощи предприятиям, попавшим в затруднительное финансовое положение вследствие объективных факторов.
В европейских странах интересы МБ представляют, как правило, специальные отделы
или департаменты в рамках министерства экономики или министерства торговли и промышленности. Так, например, в Великобритании при Министерстве торговли и промышленности создана «Служба мелких фирм». Она оказывает помощь мелким предпринимателям в организации собственного дела, получении кредитов, заключении договоров и
контрактов, обучении кадров и консультировании. Эта служба имеет местные отделения
по всей стране. Большое внимание уделяется подготовке кадров для МСБ, созданы многочисленные школы бизнеса, где слушатели изучают общие проблемы экономики и основы
создания собственного дела. В Великобритании при ставке налога 33% малые предприятия уплачивают налог на прибыль в размере 15%.
Во Франции малые предприятия освобождаются от налога на добавленную стоимость.
В Германии финансовая поддержка МСП оказывается через Банк кредитных гарантий
и региональные кредитные корпорации. С 1990 г. с целью возрождения МБ на территории
бывшей ГДР осуществляется Федеральная программа субсидирования мелких и средних
фирм, предусматривающая повышение в них доли собственных средств. В Германии малый бизнес освобожден от «промыслового налога».
Отметим, что и в странах ближнего зарубежья, предусматриваются некоторые льготы
в налогообложении для предприятий малого и среднего бизнеса, и продолжается работа
в этом направлении.
Представляется целесообразным при совершенствовании налогообложения предприятий малого бизнеса в Республике Молдова использовать имеющийся опыт в странах
ближнего и дальнего зарубежья. При этом необходимо учитывать сферы деятельности
малых предприятий.
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Малый бизнес имеет ряд преимуществ. Именно он формирует конкурентную среду,
создает дополнительные рабочие места, оперативно внедряет передовые достижения, перестраивает производство в зависимости от соотношения спроса и предложения, не требует повышенных первоначальных затрат.
Перспективы развития МБ в РМ связаны с созданием благоприятного предпринимательского климата. Целесообразно сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса, в том числе Фонд
поддержки предпринимательства и малого бизнеса, местные бюджеты и внебюджетные
фонды, на важнейших приоритетных направлениях, создать для него систему гарантий
кредитования.
Для вновь создаваемых предприятий МБ необходимо широкое развитие лизинга и
франчайзинга. Развитию этих форм деятельности на предприятиях МБ должны содействовать крупные предприятия.
Одновременно с этим необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры МБ, особенно банковской системы и создания консультационных агентств «помощи» МБ; льготное
налогообложение не только для мелких предприятий в первые годы, но и в последующие
годы деятельности всех малых предприятий, в том числе «налоговый кредит».
Масштабы развития МСП и их вклад в развитие экономики (по сравнению с развитыми странами) еще недостаточны.
В Молдове действуют, в основном, три вида МСП:
 Вновь созданные предприятия;
 Существующие несколько лет;
 Побочные компании государственных предприятий.
Как показали исследования, в последние годы 38% МСП функционировали в пищевой
промышленности; по 17% в легкой промышленности и машиностроительной; около 10%
в сельском хозяйстве и около 60% - в торговле.
Часть малых предприятий, наладив деловое партнерство с зарубежными фирмами, в
первую очередь, в Румынии, странах СНГ, Австрии, Турции, Болгарии преобразуются в
совместные предприятия.
Большую роль в формировании инновационного поведения работников играет организационная культура. Организационная культура предприятия, ее ценности отличаются от традиционной. Для нее характерны атмосфера самостоятельности, поощрения инициативы, новаторства, предприимчивости. Здесь отношения между людьми строятся на
доверии и уважении. Поскольку предпринимательство всегда связано с риском, ошибками и неудачами, в коллективе доверие и уважение к людям должны подкрепляться терпимостью к неудачам. Система контроля обязана поддерживать, с одной стороны, справедливость, с другой – высокое доверие к работникам.
Основной причиной мало эффективной деятельности и отсутствие возможности противостоять клиентам МСП являются недостатки в управлении. За рубежом накоплен немалый опыт антикризисного менеджмента, который с успехом может быть использован и в
республике, с учетом специфического состояния ее экономики. В последние годы наиболее
эффективным инструментом борьбы с несостоятельностью предприятий зарекомендовал
себя реинжиниринг бизнес-процессов, знаменующий полное преобразование бизнеса.
Новые принципы управления строятся на признании в качестве системно образующего элемента инновационного процесса его непрерывности. Реорганизация управления
всей деятельностью предприятия предполагает создание таких организационных отношений, которые позволили бы более полно использовать творческий потенциал коллектива.
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Таким образом, причинами хронического дефицита инноваций в РМ можно назвать:
• Недооценка роли инноваций руководителями организаций;
• Недостаточная готовность науки и образования к активизации инновационной деятельности на производстве;
• Неэффективное государственное регулирование инновационной деятельностью в
республике.
Перспективы развития МБ в РМ связаны с созданием благоприятного предпринимательского климата.
Целесообразно сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств,
предназначенных для поддержки малого бизнеса, в том числе Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса, местные бюджеты и внебюджетные фонды, на важнейших приоритетных направлениях, создать для него систему гарантий кредитования. Для
вновь создаваемых предприятий МБ необходимо широкое развитие лизинга и франчайзинга. Развитию этих форм деятельности на предприятиях МБ должны содействовать
крупные предприятия.
Одновременно с этим необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры МБ, особенно банковской системы и создания консультационных агентств «помощи» МБ. Каждое
малое предприятие должно иметь возможность получить консультационную и бесплатную помощь по вопросам создания предприятия и его функционирования, проблемам
маркетинговой стратегии, защите своих интересов и другие.
Особенно актуальна задача профессиональной подготовки руководителей малых
предприятий. По разным оценкам в настоящее время только от 20 до 30% руководителей
малых предприятий имеют специальное профессиональное образование. Это сдерживает
развитие и повышение эффективности малого бизнеса.
Среди предпосылок и факторов рыночного обустройства инфраструктуры малого
бизнеса в Молдове особо выделяются составляющие внутреннего и внешнего порядка. По
существу, они являются ключевыми и главными в поле деятельности резервного инвестиционного потенциала подразделений малого бизнеса. И эти факторы и предпосылки сегодня стали приоритетными в условиях всеобщего подъема экономики страны, в обстановке активизации рыночной деятельности всеми подразделениями и организациями
территориального и отраслевого назначения.
Поэтому не обращать внимания на стиль, методы, источники формирования факторов
данного направления – значит, в определенной степени подвергать экономику данных организаций определенному хозяйственному риску, ставить в полную зависимость ее развитие от бюджетных позиций государственного уровня. Последнее обстоятельство почти
невыполнимо в тех размерах, в которых сегодня нуждаются малые предприятия Молдовы,
в том числе и их адекватные аналоги в рамках местного публичного управления. Надеяться
на бюджетную основу государства и местных органов публичного управления можно лишь
в разумных пределах и в определенное, удобное для государства время.
Поэтому экономика малого бизнеса, сегодня должна быть эластичной в смысле лавирования в общем хозяйственном рыночном круговороте, в смысле своевременного перестраивания механизмов ее рыночного формирования и развития. В то же время нельзя игнорировать местные возможности хозяйственного развития малого бизнеса. Они таят в себе огромный неиспользованный потенциал и арсенал дальнейшего стратегического динамизма.
Именно в современный период на местах формируется фундамент административного самоуправления, происходят реформы данного направления, в которых главную роль
и ключевые позиции призваны осуществлять и решать МСП. Все они основываются на
принципах полного и всеобъемлющего учета мнений работников и населения в части ре296

формирования основных механизмов местного самоуправления и эффективного рыночного обустройства экономики административно-территориальных единиц, предприятий
и организаций. Именно в ходе осуществления процессов данного характера все большее
внимание должно уделяться экономике МСП, которые сегодня являются краеугольным
камнем всей экономики республики.
Местные условия хозяйственного развития и их переход на рыночную основу воплощают в себе массу элементов, компонентов и факторов внутреннего порядка. Их сила,
мощь и рыночное процветание в первую очередь зависят от условий развития местной
экономики, от степени проникновения на места механизмов разгосударствления и передачи превалирующей части государственных функций, в основном социально-хозяйственного назначения, в местный арсенал управления, в сферу рыночного обустройства на
местах.
Такие тенденции, конечно же, должны позитивно влиять на всю сферу хозяйственного
развития, в том числе и на структуру малого бизнеса, на ее экономику и инвестиционные
источники ее формирования. Руководители структур малого бизнеса должны в этом отношении задумываться над тем, как, и какими темпами будет развиваться экономика вверенных им предприятий, как она может выжить и затем перейти в направление надежного и стратегического развития.
Диапазон действия внутренних факторов этим не ограничиваются. Он взаимно дополняется и приумножается за счет той природной основы, которая сегодня воплощает в себе
определенный набор полезных ископаемых, ресурсов разного рода и вида, в том числе,
конечно же, и трудовых. Причем последние в условиях рыночных отношений должны играть особую роль так как они должны воплощать в себе не просто элементы людских ресурсов, а компоненты особой квалификации, рыночного профессионализма, маркетинга и
свободной ориентации в довольно часто изменяющихся рыночных трансформациях.
Малый бизнес в значительной степени зависит от общего состояния рыночной системы хозяйствования. Поэтому для ее успешного продвижения к высоко развитым образцам отечественного и зарубежного опыта необходимо, помимо всего прочего, также своевременное ориентирование в весьма неординарной рыночной обстановке, сформировавшейся на современном этапе рыночных отношений и рыночного обустройства окружной
территории.
Большие резервы и потенциальные возможности таят в себе ресурсы системы современного аграрного бизнеса. При соответствующей финансовой поддержке возможно их
дальнейшее развитие.
Малый бизнес в условиях Молдовы сегодня может целенаправленно осуществлять и
развивать систему хозяйствования территориально-административных единиц, приумножать их потенциал, расширять поле деятельности предприятий с высоким уровнем рыночного производства и потребления. Все это, безусловно, должно преследовать цель его
стабилизации и выхода высококачественной продукции не только на внутренний рынок,
но и за его пределы.
Именно примеры таких стран должны стать веским основанием, определенным толчком
для активизации процессов подобного рода в Молдове. Конечно же, в рамках каждой административно-территориальной единицы Молдовы набор факторов и условий формирования и развития механизмов их рыночного роста оказывается неодинаковым, варьируют и
их территориально-отраслевые компоненты становления и прогрессивного динамизма.
Таким образом, стратегической и ключевой основой рыночной экономики МСП РМ
являются формирование и дальнейшее развитие предпосылок и факторов, способствующих активному привлечению в экономику малого бизнеса инвестиций разного рода и на297

правления. Только при участии государства, его всемерной поддержки, в этих процессах
заметно продвинется вперед развитие экономики по пути прогресса и целенаправленного
развития, существенно повысится ее эффективность.
Экономическая деятельность МСП и далее должна активизироваться, становиться все
более эластичной и гибкой с тем, чтобы в будущем они все увеличивали бы темпы роста
производства и его экономику, все более приближались бы к заветной траектории рыночного скачка и стратегического развития адекватного рынка.
Актуальные проблемы инвестиционного характера, развивающиеся в пределах данных отраслей, прежде всего, связаны с формированием в ближайшие годы приемлемых
социально-хозяйственных предпосылок для привлечения и адаптации инвестиций не
только с целью расширения рынка труда, но и предоставления самых разнообразных услуг производственного и бытового уровня в системе экономики.
В развитых странах мира, огромные инвестиции ассимилируются в гостиничном и
ресторанном отраслевом комплексе МСП. В отечественных инвестиционных моделях подобная деятельность пока что имеет инертный характер.
Среди перспективных отраслей малого бизнеса можно также назвать информационно-вычислительное обслуживание, торговля и общественное питание, транспорт, а также
жилищное коммунальное хозяйство.
Экономика Молдовы на современном этапе ее развития, как в масштабе страны, так и
в ее отдельных административно территориальных единицах, формируется и реформируется неодинаковыми темпами, а ее прогрессивный динамизм в большинстве своем зависит от влияния множества факторов и причин. Вместе с ней не находится на одном и
том же уровне и вся хозяйственная система МСП. Ее нынешнее положение и развитие
оказывают недостаточно позитивное влияние на динамизм экономики крупных предприятий. Однако не смотря на эти особенности экономика малого бизнеса должна двигаться
вперед по пути развития рыночной экономики.
Из вышеизложенного, можно сформулировать следующие предложения по улучшению управленческой деятельности инновационными процессами на малых предприятиях
республики, в том числе подготовки специалистов для инновационной деятельности:
А. Организационный аспект (организационная культура, менеджмент – роль Академии Публичного Управления Республики Молдова - в этом).
Б. Финансовый аспект (эффективные методы финансового менеджмента – роль Академии Публичного Управления Республики Молдова - в этом).
В. Консультационная деятельность и оценка эффективности инновационных проектов (создание консалтинга в Академии Публичного Управления Республики Молдова и
повышение ее роли в этом процессе).
Г. Государственная инновационная политика (регулирование и всемерная поддержка
инновационных процессов со стороны государства).

ВЫВОДЫ
Инновационная деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на создание
конкурентоспособной продукции, увеличение объемов ее производства и повышение
рентабельности.
Интересен опыт развитых стран. Так, в США Система государственной поддержки малого бизнеса включает финансовую поддержку. В Японии существуют четыре центра регулирования и стимулирования МСП: центральное правительство; местные органы власти; крупный бизнес; самостоятельные объединения малого бизнеса.
298

Евросоюз Интересы МБ представляют, как правило, специальные отделы или департаменты в рамках министерства экономики или министерства торговли и промышленности. В Великобритании при Министерстве торговли и промышленности создана «Служба
мелких фирм». Во Франции малые предприятия освобождаются от налога на добавленную стоимость. В Германии финансовая поддержка МСП оказывается через Банк кредитных гарантий и региональные кредитные корпорации. В странах ближнего зарубежья,
предусматриваются некоторые льготы для МСП.
Причинами хронического дефицита инноваций в РМ можно назвать:
• Недооценку роли инноваций руководителями организаций;
• Недостаточную готовность науки и образования к активизации инновационной деятельности на производстве;
• Неэффективное государственное регулирование инновационной деятельностью в
республике.
Основные направления подготовки специалистов для инновационной деятельности:
А. Организационный аспект (организационная культура, менеджмент – роль АПУ РМ
- в этом).
Б. Финансовый аспект (эффективные методы финансового менеджмента – АПУ РМ).
В. Консультационная деятельность и оценка эффективности инновационных проектов (создание консалтинга в АПУ РМ).
Г. Государственная инновационная политика (регулирование и поддержка).
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PARTEA III
JUSTIŢIA ŞI ORDINEA DE DREPT

PRINCIPII ŞI ELEMENTE DE PROCEDURĂ
ALE JUSTIŢIEI ADMINISTRATIVE
ORLOV Maria, Preşrdintr al ISAM,
conferenţiar universitar, doctor, USM, Chişinău

PRINCIPES ET ELEMENTS DE PROCEDURES DE LA JUSTICE
ADMINISTRATIVE
RÉSUMÉ
Un succès incontestable du procès de democratisation de la Republique de Moldavie a été
l’adoptation de la Loi du contentieux administratif no. 793-XIV le 10 février 2000, geste qui a marqué
l’institution de la justice administrative, institution juridique censé de garantir la légalité au sein de
l’administration publique. L’avenir de ce démarche est conditionné de l’existence d’un nombre de
principes et procedures qui peuvent donner la substance au désiderat d’une justice indépendante et
protective des droits des citoyens face aux abus et aux excés des pouvoirs publiques.
Malheureusement aujourd’hui on constate que ces principes ont été renvérsés par les instances de
droit civil, instances qui ont la responsabilités de gerer les litiges administratives en appliquant les
dispositions de la Loi no. 793-XIV complétés par les règles fixés par le Code de Procedure Civile. Le
citoyen se voit ainsi bloqué dans un labyrinth procedurale qui l’embete jusqu’à le faire renoncer son
droit et accepter, faut de mieux, les abus de l’administration, aujourd’hui de plus en plus flagrantes.
Cette situation explique l’avalanche des cas soumis à l’attention de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme impliquant la Moldavie.
Ainsi, le réfus ou le faible intéret des autorités de créer un Code de Procedure Administrative fait
agraver une situation peu stable et risque de voire la nature démocratique de regime politique
moldave contestée.
Un succes incontestabil al procesului de democratizare a Republicii Moldova a fost adoptarea
la 10.02.2000 a Legii contenciosului administrativ (nr. 793-XIV), adică instituirea justiţiei
administrative, instituţie juridică chemată să asigure legalitatea în administraţia publică. Ca orice
tip de justiţie (penală, civilă etc.) aceasta putea să se manifeste doar în baza unor principii şi
proceduri proprii. Însă, fie că din lipsa de experienţă (o astfel de instituţie nu a existat în perioada
sovietică), fie că din teama legiuitorului de a scoate în vileag abuzurile şi excesele de putere ale
administraţiei, o procedură distinctă a justiţiei administrative nu a fost adoptată şi careva principii
care să guverneze această justiţie nu au fost elaborate până în prezent. Prin urmare, nu s-a
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consolidat o practică judiciară pozitivă în acest domeniu şi nici nu s-a asigurat un minim de
legalitate şi de contracarare a abuzurilor din administraţia publică. Deşi această stare a lucrurilor
este provocată de mai multe constante, totuşi lipsa principiilor şi a normelor procesuale proprii
justiţiei administrative, precum şi omiterea formării de instanţe specializate de contencios
administrativ, distincte de cele civile, le considerăm ca fiind determinante pentru buna funcţionare
a instituţiei contenciosului administrativ.
Pornind de la fundamentele constituţionale ale contenciosului administrativ şi prevederile
legii-cadru ne vom asuma îndrăzneala de a formula câteva principii de bază care guvernează, în
opinia noastră, instituţia justiţiei administrative, împărţindu-le în: a) principii materiale şi b)
principii procesuale.
a) Principii materiale
1. Primul din principiile materiale este cel de asigurare a legalităţii în administraţia publică,
principiu pe care îl putem deduce atât din prevederile art. 1 al Constituţiei, care declară Republica
Moldova ca fiind „stat de drept”, cât şi din prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr.793-XIV/2000,
care consacră drept scop al contenciosului administrativ „contracararea abuzurilor şi exceselor de
putere ale autorităţilor publice”. Edificarea statului de drept, care este statul domniei legii, este
imposibilă în lipsa unui cadru juridic perfect de contracarare a ilegalităţilor din administraţia
publică. Legea contenciosului administrativ, nr.793-XIV/2000, vine să confirme că un asemenea
cadru juridic care să asigure legalitatea, anume în administraţia publică, există în Republica
Moldova ceea ce este foarte important pentru asigurarea legalităţii generale în societate ca condiţie
şi principiu de bază al statului de drept.
2. Principiul responsabilităţii administraţiei este într-o legătură perfectă cu cel precedent,
iar, prin comparaţie cu justiţia constituţională (contenciosul constituţional) poate fi dedus din
prevederile art. 134, alin.(3) al Constituţiei. După cum Curtea Constituţională „garantează
responsabilitatea statului faţă de cetăţean” aşa şi instanţele de contencios administrativ garantează
responsabilitatea administraţiei faţă de cetăţean. Responsabilitate pentru proasta guvernare,
pentru abuzul şi excesul de putere prin care este vătămat particularul.
3. Un alt principiu este cel al apărării drepturilor persoanei în spiritul legii, principiu ce se
desprinde din scopul contenciosului administrativ consacrat în art. 1, alin. (1) al legii nr.793XIV/2000. Stabilirea de către legiuitor a unor limite de apărare a drepturilor persoanei prin sintagma,
„în spiritul legii”, are menirea de a frâna excesul de zel care poate veni şi din partea particularilor
atunci când aceştia pretind nişte drepturi care nu sunt conferite de cadrul normativ existent.
4. Ultimul, dar nu şi cel din urma, este principiul justiţiei şi echităţii sociale. Acest principiu
a existat în toate timpurile, la toate popoarele, doar că s-a interpretat în mod diferit. Satisfacţia de
a ţi se face dreptate, atunci când eşti nedreptăţit este un element caracteristic umanităţii. Această
dorinţă de a se face dreptate creşte şi mai mult atunci când eşti nedreptăţit de către exponenţii
puterii publice, cei chemaţi să slujească binelui general, poporului, fiecărei persoane în parte.
Toate teoriile sociale elaborate de-a lungul timpului au recunoscut acest principiu: teoria divină
prin frica faţă de Dumnezeu, de Judecata de Apoi, când fiecare va plăti pentru greşelile sale, teoria
contractului social prin existenţa drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintre cetăţean şi stat şi,
respectiv, răspunderea reciprocă pentru nerespectarea acestora. Cu atât mai mult astăzi, în statul
de drept, nu poate fi doar răspunderea unilaterală, a particularului faţă de stat, iar statul
(administraţia) să rămână infailibilă. Practic, aceasta din urmă se întâmplă doar în statele
dictatoriale, regim suportat şi de ţara noastră, care nu acceptă legi prin care să tragă la răspundere
administraţia. Drept dovadă, prima lege a contenciosului administrativ în Republica Moldova
este adoptată în anul 2000, iar o lege privind răspunderea ministerială încă nu există, după cum
nu există şi o procedură clară de înfăptuire a justiţiei administrative.
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b) Principiile procesuale
Justiţia administrativă se înfăptuieşte, atât în baza principiilor procesuale generale, cât şi în
baza unor principii specifice, menite să asigure o răspundere reală a statului în faţa cetăţeanului
pentru daunele aduse acestuia. Pornind de la concluzia la care s-a ajuns în 1873 în Franţa, precum
că statul nu poate fi judecat după aceleaşi reguli ca şi particularii,1 şi de la practica judiciară de la
noi, vom încerca să formulăm câteva reguli cu valoare de principii procesuale, simple la prima
vedere, însă ignorate cu vehemenţă de magistraţi la înfăptuirea justiţiei administrative.
1. Prezumţia vinovăţiei statului în materie de anulare a actelor administrative. Acest
principiu reiese din prevederile art. 24, alin. (3) din Legea nr.793-XIV/2000, care prevede: “La
examinarea în instanţa de contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este
pusă pe seama pârâtului…”. Mai mult ca atât, legiuitorul stabileşte şi cum se face primul pas în
realizarea acestui principiu. Astfel, art. 22, alin. (2), lit. b) din aceiaşi lege prevede că, în cazul
punerii cererii pe rol, judecătorul decide: „prezentarea de către pârât a actului administrativ
contestat şi a documentaţiei care a stat la baza emiterii acestuia, a înscrisurilor sau a altor date pe
care instanţa le consideră necesare în judecarea pricinii”, aceasta devenind obligatorie sub
sancţiunea unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, prevăzută de alin. (3) al aceleiaşi norme:
„Pârâtul este obligat să prezinte instanţei documentele solicitate la prima zi de înfăţişare, în caz
contrar i se aplică o amendă judiciară în mărime de până la 10 salarii minime pentru fiecare zi de
întârziere nejustificată. Aplicarea amenzii judiciare nu scuteşte pârâtul de obligaţia de a prezenta
documentele solicitate”.
Spre regret, practica judiciară demonstrează că, uneori, autorităţile publice pârâte nu prezintă
în instanţă, cel puţin, o referinţă scrisă la cererea de chemare în judecată, cu atât mai mult careva
probe în susţinerea legalităţii actului administrativ contestat. Reprezentantul pârâtului repetă o
singură frază – „nu recunosc acţiunea şi cer respingerea acesteia”, iar magistraţii, chiar şi cei de la
Curtea Supremă de Justiţie, reproşează reclamanţilor mai insistenţi în a cere o referinţă scrisă,
precum că, „Codul de procedură civilă nu obligă pârâtul să facă o referinţă scrisă”, echivalând prin
aceasta autoritatea publică cu oricare particular care are calitatea de pârât într-un litigiu civil.
Ipoteza respectivă este valabilă doar pentru litigiile de drept comun, supuse unui regim de drept
privat şi judecate în baza CPC dar, nu şi pentru cele de contencios administrativ, pentru care art.
34, alin. (1) din Legea nr.793-XIV/2000 stabileşte: „Dispoziţiile prezentei legi se completează cu
prevederile Codului de procedură civilă”. A completa nu înseamnă a substitui sau a dubla ceea ce
consacră legea specială în această materie. În referinţă, de regulă, se susţine de către pârât
legalitatea obiectului acţiunii în contencios administrativ, argumentându-se prin prevederile
legilor de care s-au condus la emiterea actului administrativ contestat, astfel, referinţa scrisă are
valoare probatorie şi o importanţă deosebită la examinarea litigiului de contencios
administrativ.
2. Un alt principiu este inadmisibilitatea împăcării părţilor şi a renunţării la acţiune,
instituţie folosită pe scară largă în cauzele de drept comun. În litigiile de contencios administrativ,
însă, posibilitatea împăcării este pusă la dispoziţia părţilor doar în procedura prealabilă, la
examinarea recursului graţios. Pornirea procedurilor judiciare ne vorbeşte despre faptul ratării
acestei posibilităţi. Instanţa de contencios administrativ, o dată ce este sesizată în vederea unor
ilegalităţi din cadrul autorităţilor publice, este obligată să se pronunţe de fiecare dată, fără excepţii,
pentru a asigura legalitatea activităţii acestora - principiu fundamental al statului de drept.
Contrar acestui principiu, la examinarea în fond a litigiilor de contencios administrativ, pe
lângă faptul că anunţă despre examinarea unei acţiuni civile, uneori magistraţii propun părţilor
1 A se vedea mai pe larg, Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. Nemira, Bucureşti,
1996, p. 308-309
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să încheie tranzacţie de împăcare. Împăcarea cu nelegiuirile guvernanţilor este inadmisibilă întrun stat de drept, chiar dacă iniţiativa ar veni din partea persoanei vătămate, şi cu atât mai mult o
propunere în acest sens nu poate fi făcută de către instanţă.
Pornind de la ideea că instanţa de contencios administrativ înfăptuieşte un control exclusiv de
legalitate asupra administraţiei publice (puterii executive), iar judecătorul administrativ are
sarcina doar de a pune faţă în faţă actul administrativ contestat cu legea pentru a constata
legalitatea sau ilegalitatea lui, legiuitorul a permis examinarea cauzei de contencios administrativ,
în anumite circumstanţe, chiar şi în absenţa părţilor. Astfel, art.24, alin. (2) stabileşte:
„Neprezentarea la şedinţa de judecată, fără motive temeinic justificate, a părţilor şi/sau a
reprezentanţilor lor nu împiedică examinarea cererii”, iar prin Legea nr.833-XV din 07.02.2002,
această normă a fost completată cu următoarele: “în cazul în care este imposibil de a judeca cauza
în lipsa reclamantului, instanţa de contencios administrativ va scoate cererea de pe rol în condiţiile
Codului de procedură civilă”.
În opinia noastră, această completare contravine scopului justiţiei administrative, consacrat
în art. 1 al legii cadru - de contracarare a abuzurilor administraţiei şi de apărare a drepturilor
persoanei în spiritul legii. Întru realizarea acestui scop, instanţa de contencios administrativ
urmează să se pronunţe şi să dea o soluţie de fiecare dată când este sesizată despre abuzul
administraţiei, chiar şi atunci când reclamantul a decedat, situaţie în care cu siguranţă va lipsi, nu
poate fi scoasă cererea de pe rol. Mai mult ca atât, cererea nu poate fi scoasă de pe rol nici în cazul
când persoana vătămată renunţă la acţiune, deoarece aceasta ar încuraja administraţia la noi
abuzuri.
3. Nu mai puţin important este şi principiul inadmisibilităţii instituţiei martorilor şi a
intervenienţilor accesorii în materie de anulare a actelor administrative contestate. Practica
arată că instanţele de contencios administrativ recurg, mai des din oficiu, la atragerea în proces a
intervenienţilor accesorii care sunt, de regulă, cei care au beneficiat de efectele actului ilegal, le
convine situaţia existentă şi se pronunţă, de rând cu pârâtul, împotriva anulării actului
administrativ contestat. Deoarece instanţa de contencios administrativ, potrivit art. 26, alin (2)
din Legea nr.793/2000 „nu este competentă să se pronunţe asupra oportunităţii actului administrativ”
contestat, adică, se pronunţă doar asupra legalităţii acestuia, nu vedem care ar fi rolul martorilor
sau al intervenienţilor accesorii în acest proces în afară de cel de a intimida reclamantul şi de a
complica examinarea acţiunii în contenciosul administrativ. Faptul că legiuitorul permite
examinarea cererii în absenţa părţilor (a reclamantului şi pârâtului), după cum am arătat mai sus,
demonstrează încă o dată absurditatea atragerii martorilor sau a intervenienţilor accesorii la
examinarea cauzelor de contencios administrativ. Implicarea acestora are doar un singur scop: de
tergiversare a examinării acţiunii şi de intimidare a reclamantului.
4. Următorul principiu procesual este cel al promptitudinii examinării litigiilor de contencios
administrativ. Întru realizarea acestui principiu, legiuitorul a stabilit reguli procesuale foarte rigide
pentru instanţele de contencios administrativ. Astfel, art. 22 din Legea nr.793/2000 obligă instanţa să
decidă timp de trei zile punerea cererii pe rol şi, să fixeze data primei înfăţişări în următoarele 10 zile,
iar art.23 (1) din această lege consacră: „Instanţa de contencios administrativ poate judeca pricina în
fond în prima zi de înfăţişare dacă părţile declară că sînt pregătite pentru dezbaterile judiciare”.
Pornind de la ipoteza că părţile sunt pregătite pentru dezbateri judiciare, deoarece au trecut deja
prin procedura prealabilă, respectiv, au avut timp suficient să reflecte asupra obiectului acţiunii,
litigiul ar putea fi soluţionat de către instanţă în cel mult două săptămâni. Într-o armonie perfectă
a exprimat legiuitorul în aceste prevederi litera şi spiritul legii, care transmit un mesaj extrem de
important: persoana vătămată de către o autoritate publică nu poate fi ţinută în această situaţia
juridică mult timp, deoarece se amplifică zi de zi nemulţumirea cetăţenilor faţă de puterea de stat.
Practica, însă, ne arată că nici acest principiu nu se respectă, datorită nerespectării celorlalte,
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expuse mai sus, şi, cel mai rapid se soluţionează unele cauze de contencios administrativ în două
luni, majoritatea fiind examinate ani în şir.
În scopul realizării acestui principiu şi pentru a nu tergiversa examinarea acestui tip de litigii,
legiuitorul a stabilit o singură cale de atac a deciziilor pronunţate de instanţele de contencios
administrativ – recursul. Însă, spre regretul nostru, nu a fost stabilită în legea cadru procedura
examinării recursului şi atribuţiile instanţei de recurs, lăsând să se aplice prevederile CPC în
această materie. Drept consecinţă, instanţele de recurs nu fac nici o deosebire, judecând recursul
împotriva hotărârii instanţei de contencios administrativ după aceleaşi reguli ca şi recursurile
împotriva hotărârilor instanţelor de drept comun. În opinia noastră, cel mai grav afectează
principiul promptitudinii la judecarea acţiunilor de contencios administrativ decizia instanţei de
recurs de a “restitui pricina spre rejudecare în prima instanţă” (art.445, alin. (1), lit. c) CPC), care
nu are nici un suport logico-juridic. După cum am menţionat mai sus, sarcina principală a
instanţelor de contencios administrativ este de a pune faţă în faţă actul administrativ contestat
(sau refuzul de a soluţiona o cerere) cu legea. Recurentul, nefiind satisfăcut de modul în care a
făcut acest lucru instanţa de fond, cere să se pronunţe asupra legalităţii aceluiaşi obiect al litigiului
instanţa superioară, în care se presupune că şi magistraţii sunt mai calificaţi. Întoarcerea la
rejudecare înseamnă pentru el încă câteva luni bune să suporte vătămarea din partea autorităţii
publice pârâte şi să bată drumurile justiţiei în continuare. Reieşind din cele menţionate, nu vedem
un alt motiv de a întoarce pricina spre rejudecare, decât cel de tergiversare a examinării acţiunii.
Din practica de avocat am observat că, de regulă, magistraţii sunt foarte solidari şi, rejudecând,
dau aceeaşi soluţie simplificând prin aceasta sarcina instanţei de recurs, apoi, mai rar, dar se
întâmplă să dea o soluţie inversă primei, şi, ajungând a doua oară în faţa instanţei de recurs (după
cel puţin un an de zile) persoana vătămată de o autoritate publică se poate aştepta la oricare din
cele două soluţii.
Aceste principii, precum şi altele pe care le va scoate în evidenţă practica judiciară în materie
de contencios administrativ, trebuie să stea la baza elaborării şi adoptării unui Cod al jurisdicţiei
administrative pentru a putea fi judecat statul (administraţia) după alte reguli decât particularii.
Legea contenciosului administrativ, ca lege cadru în această materie, conţine, de rând cu
normele materiale, şi norme procedurale. Norme ce aveau menirea să asigure doar demararea
acestui nou tip de justiţie până la formarea colegiilor specializate de contencios administrativ în
cadrul curţilor de apel şi a Curţii Supreme de Justiţie, după cum se stipulează în dispoziţiile finale
ale legii cadru. Pentru perioada iniţială, de integrare a justiţiei administrative în sistemul judiciar
existent, completarea legii cadru cu prevederile Codului de procedură civilă (art.34, alin (1),
Legea nr. 793/2000) a fost, fără îndoială, o soluţie optimă, după cum şi formarea completelor
provizorii de contencios administrativ din membrii colegiului civil a instanţei de drept comun a
fost pe deplin justificată. Însă, după opt ani de la instituirea contenciosului administrativ,
constatăm că creativitatea legiuitorului s-a epuizat în acest domeniu, iar justiţia administrativă
este înfăptuită şi astăzi de colegiul civil şi de contencios administrativ al instanţelor de drept
comun, conform normelor generale ale Codului de procedură civilă, „cu excepţiile şi completările
stabilite de legislaţia contenciosului administrativ” (art.278 CPC), adică, tocmai invers decât
prevede legea specială. Acţiunile în contencios administrativ sunt catalogate de către instanţele
judecătoreşti drept cauze civile şi examinate în acelaşi regim, de drept privat. Ambiguitatea
acestor prevederi ne face să ne întrebăm care norme procedurale sunt primare şi care secundare
(sau de completare) la examinarea cauzelor de contencios administrativ: cele din legea cadru sau
cele din Codul de procedură civilă. Răspunsul este unul singur – justiţia administrativă trebuie să
se înfăptuiască după alte reguli decât cea civilă.
Dacă pornim de la sarcinile şi scopul instituţiei contenciosului administrativ – de a asigura
legalitatea în administraţie şi drepturile persoanelor vătămate de o autoritate publică – atunci, ne
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dăm seama că procedura contenciosului administrativ nu poate fi similară cu cea civilă. În primul
rând, ne referim la termenele procesuale care în contencios administrativ trebuie să fie cât mai
restrânse, pentru ca persoana vătămată de către o autoritate publică să fie cât mai repede posibil
repusă în drepturi. În caz contrar, nemulţumirea crescândă a celor administraţi faţă de
administraţie şi menţinerea acestora într-o permanentă situaţie de conflict pot conduce la revolte
în masă împotriva administraţiei. În al doilea rând, dacă ne referim la părţile din litigiu, obiectul
şi natura juridică a acestuia, atunci vedem că sunt absolut diferite de cele civile. Pârâtul, care este
întotdeauna o autoritate publică, nu poate face uz de spectrul larg de drepturi fundamentale date,
în aceeaşi calitate, unui particular. Obiectul litigiului de contencios administrativ, care este un act
de putere publică sau un refuz abuziv al unei autorităţi care funcţionează în regim de putere
publică, se deosebeşte de obiectul litigiului civil, care este întotdeauna legat de drepturile
patrimoniale supuse unui regim de drept privat.
Soluţia de a completa procedura contenciosului administrativ cu prevederile Codului de
procedură civilă, stabilită de legea cadru, a fost bună pentru perioada de implementare a acestei
instituţii juridice în cadrul justiţiei existente la acel moment în Republica Moldova, urmând ca în
funcţie de carenţele pe care practica judiciară le va evidenţia să se modeleze cadrul normativ în
aşa fel încât să asigure o funcţionare eficientă a justiţiei administrative şi o asigurare reală a
drepturilor persoanelor vătămate de autorităţile publice. Modul în care se înfăptuieşte astăzi
justiţia administrativă ne face să credem că aceasta a fost percepută de corpul de magistraţi ca o
derivată a justiţiei civile, asemenea celei comerciale, în care după ce se aplică toate prevederile
procedurii civile, uneori, se face trimitere şi la normele procesuale din legea-cadru. Astfel, justiţia
administrativă rămâne una declarativă, iar abuzul şi excesul de putere al administraţiei continuă
nestingherite. Se naşte impresia că nici legiuitorul nu mai este preocupat de acest subiect,
considerându-şi îndeplinită misiunea prin adoptarea legii cadru în anul 2000, fără să revină, cel
puţin, asupra prevederilor din dispoziţiile finale ale acesteia, cele de înfiinţare a instanţelor
specializate de contencios administrativ. În lipsa instanţelor specializate şi a unei proceduri
distincte justiţia administrativă se înfăptuieşte în mod improvizat în limitele imaginaţiei fiecărui
magistrat în parte, iar persoanele vătămate de o autoritate publică nu beneficiază de o justiţie
promptă şi echitabilă.
În această situaţie de fapt un lucru este de mirare: că pe magistraţi nu-i deranjează nici lacunele
legislative menţionate mai sus, nici adresările tot mai frecvente ale cetăţenilor, pe aceste cauze, la
CEDO. Mai mult ca atât, la adresarea asociaţiei obşteşti „Institutul de Ştiinţe Administrative din
Republica Moldova” către Consiliul Superior al Magistraturii cu propunerea de a colabora în
vederea elaborării unui Cod al jurisdicţiei administrative, în scopul optimizării examinării
litigiilor de contencios administrativ, răspunsul a fost unul de rutină – CSM nu are dreptul de
iniţiativă legislativă. Un comentariu aici ar fi de prisos.
În concluzie, susţinem în continuare ideea unui Cod de procedură proprie justiţiei
administrative, chiar dacă aceasta va fi în continuare înfăptuită de instanţe specializate din cadrul
instanţelor de drept comun.
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ABSTRACT
The issue of the relation between the state and the human being got an accentuated shade a little
bit later that it seems. The researches in philosophy, sociology, politics, ethics and law emphasize the
most fundamental problems in different aspects: political, economical, ideological etc. Illustrating
the issue between the state and, as for example, the victim of the law infringement, I consider that,
as a reference point, would be the role of state in the realization of the protection function of people’s
interest.
A human community lasting development supposes a modernization of social relations system,
not only within the state, but also abroad. The evidence of individual needs is very difficult to
organize, and as complicated is the structure of the relations, the more obvious the conflict of interests
will be. Here comes the need to assure the interest both in internal and external plan. Because of this,
according to some philosophers, we have to wake the humanity to find a correct way “in order to
assure the people security, people join in states. The state goal is to assure the security to all and to
each apart. ” At the beginning of the XVII century, the Tomas Hobbs idea is contradicted by the
historical and functional development of the state. Also, with a high truthfulness, the Fridrih Enghels
comes with an idea about “the new society, organized in the state… which is community…., within
which, it is freely developed the contradictions and class fights, that create the content of the whole
written history up to nowadays.”
The most severe reality, doesn’t exclude the idea of ideal belief, thus it results from the material,
real state. Referring to another idea of Fridrih Enghels which says “ in order that these contradictions,
classes with different interests not to generate a fight with no result, it is necessary to introduce a
power to be over the whole society, a power that would be capable of ameliorating the possible
conflicts, would keep it inside the frontiers of “regulation”. And this power is…the state. ” The goal
of state activity in limitation of the contradictions, keeping them on order, is nothing else than each
and everybody security. Thus, it is very difficult to imagine an organized community in a state where
reaching this goal would be approximately possible, the idea itself would have been to occur chiefly,
like a burden of the state activity.
Noticing the fact that the penal procedural law has as a goal to protect the most valuable values
in a state, we find the existence of citizen’s right to security against the criminal attempts. Being
guaranteed by the state fundamental law, the given right presupposes the existence of some obligation
by the part of a subject of the relation. As a subject, it appears the state that would have assured the
citizen’s right to the security of his or her interests. The quintessence of the state and personality
relation, in the research domain is reducing to an adequate conduct of each member of the society,
on one hand, and on the other hand – a responsible activity of the state itself.
Problematica relaţiilor statului cu fiinţa umană a preluat o nuanţă accentuată ceva mai târziu
decât s-ar părea. Cercetările în filosofie, sociologie, politologie, etică, drept relevă cele mai
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fundamentale dintre aceste probleme în diverse aspecte: politice, economice, ideologice etc.
Elucidând problematica raportului dintre stat şi, cum ar fi spre exemplu victima infracţiunii,
consider că drept punct de reper ar fi abordarea rolului statului în realizarea funcţiei de protecţie
a intereselor cetăţenilor săi.
Reieşind din structura individuală complexă a personalităţii, a intereselor ei, motivaţiilor, este
posibil existenţa, nu rar, a unor neconcordanţe a intereselor. Ar fi simplu să zicem: „pleacă şi
trăieşte aparte”, şi vor dispărea neînţelegerile. Însă fiinţa va fi acea personalitate umană dacă va fi
exclusă din societate. Rezultă că este necesar de a neutraliza aceste contraziceri. La etape iniţiale
de organizare a omenirii acest ceva era obiceiul sau cutuma, respectarea căreia era întemeiată pe
motive de conştiinţă, ce a devenit o necesitatea şi o deprindere. Una din funcţiile sistemului cutumiar era anume organizarea unei comunităţi umane, unde era redus la minimum posibilitatea
cauzării de daune membrilor săi.
O dezvoltare în continuu a comunităţii umane presupune o modernizare a sistemului relaţiilor
sociale nu doar în interiorul statului, ci şi-n afara hotarelor sale. Evidenţa necesităţilor individuale este dificil de organizat, şi cît mai complicată este structura relaţiilor, cu atât mai evident va
fi şi conflictul de interese. Apare deci, necesitatea în asigurarea interesului încălcat atât în plan
intern cît şi extern. Anume din acest motiv, după opinia unor filosofi, urmează a trezi omenirea
de a găsi o ieşire corectă: „în scopul asigurării securităţii oamenii se unesc în state. Scopul statului
constă în asigurarea securităţii tuturor şi a fiecăruia.”1 Expusă la începutul sec. XVII, ideea lui
Tomas Hobbs, este contrazisă de dezvoltarea istorică şi funcţională a statului. Şi aici, cu o veridicitatea mai mare vine ideea spusă, la vremea ceea de Fridrih Enghels despre „… noua societate,
organizată în stat… este comunitatea…., în care se dezvoltă în mod liber contradicţiile şi lupta de
clasă, ce creează conţinutul întregii istorii scrise până în prezent.”2
Cea mai severă realitate, nu exclude ideea credinţei în ideal, deşi aceasta decurge din starea
materială, reală. Şi referindu-ne la o altă idee a lui Fridrih Enghels, apoi ea sună astfel: „şi pentru
ca aceste contraziceri, clasele cu interese contrare să nu genereze o luptă fără vreun rezultat, este
necesar introducerea unei puteri ce s-ar plasa asupra întregii societăţi, puterea care ar fi capabilă
să amelioreze eventualele ciocniri, ar menţine-o totodată în hotarele „ordinii”. Şi această putere
… este statul”.3 Scopul activităţii statului în limitarea ciocnirilor, menţinându-le în graniţele „ordinii”, prezintă nimic altceva decât securitatea tuturor şi a fiecăruia. Şi, deşi este dificil a ne imagina o comunitate organizată în stat în care atingerea acestui scop ar fi aproximativ posibilă,
însăşi ideea ar fi trebuit să apară cardinal, ca laitmotiv ai activităţii statului.
Remarcând faptul că legea procesual penală are drept scop protejarea celor mai importante
valori într-un stat, constatăm existenţa dreptului cetăţeanului la securitate împotriva atentatelor
criminale. Fiind garantat prin legea fundamentală a statului, dreptul dat presupune existenţa unei
obligaţii a altui subiect ai relaţiei. Şi-n calitate de astfel de subiect apare statul, care ar fi trebuit să
asigure dreptul cetăţeanului la securitatea intereselor sale. Chintesenţa raportului dintre stat şi
personalitate, în domeniul cercetat, se reduce la, pe de o parte la o conduită corespunzătoare a
fiecărui membru al societăţii, şi pe de altă parte – o activitatea responsabilă a însuşi statului. Dacă
e să dezvăluim cele menţionate apoi comportamentul prezentând prin sine o formă exterioară de
exteriorizare a atitudinii persoanei faţă de cele ce-l înconjoară, caracterizează, în primul rând,
procesele de logică apărute în conştiinţa sa. Conştiinţa, la rândul ei, reprezintă un cumul de idei,
priviri, gânduri, sentimente, adică un sistem de cunoştinţe despre lumea obiectivă şi interpretarea acestora de pe poziţia fiecărui interes individual. S-ar putea presupune că un aspect obiectiv
Hobbs T Сочинения в 2-х томах, Том-2, Москва, 1991, с.129,224.
Enghels F. Происхождение семьи, частной собственности и государство, Москва, 1985,с.6
3 Enghels F. Происхождение семьи, частной собственности и государство, Москва, 1985,с.196-197
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în atingerea cunoştinţelor apare unul dintre criteriile de bază de constituire a unui model de comportare umană. Să nu uităm de faptul, că capacităţile omului nu sînt doar „automate” ce urmează
canoanele elaborate de omenire (a te comporta ca toţi), dar şi să „aprecieze” din punct de vedere
subiectiv importanţa unor astfel de cerinţe. Pe această bază se constituie un comportament responsabil al personalităţii, unde în aspectul obiectiv, în sens larg, apar normele elementare a
omenirii în viaţa comună (naturale), iar în cel îngust – normele dreptului, inclusiv cele penale,
procesual-penale (artificiale). Concordanţa maximală a normelor naturale cu cele artificiale
ridică importanţa aspectului obiectiv în comportamentul responsabil. Aspectul subiectiv prezintă
conştientizarea valorii obiective a importanţei normelor existente, ce se reflectă prin forma
externă a comportamentului individului. Combinarea obiectivului şi naturalul creează responsabilitatea. Cu atât mai mult manifestarea elementară a responsabilităţii generează activitatea
normativă (sens larg).
Reieşind din momentul obiectiv şi subiectiv al responsabilităţii, rezultă că în caz de „perturbare” fie în aspectul obiectiv (ambianţă „nesănătoasă”), fie în cel subiectiv (conştiinţa afectată,
psihica, etc.), un comportament responsabil lipseşte. Menţionez faptul că însăşi „comportamentul responsabil” este o categorie relativă, dinamică. Caracterizarea ei este legată de starea reală a
societăţii, cu valorile ei morale, etice într-o perioadă istorică concretă. Pentru o înţelegere teoretică
mai completă a responsabilităţii juridice ar fi logic să privim partea obiectivă ca ideal, în legătură
cu care caracterul „perturbărilor” se schimbă radical. „În cazul în care cumulul părţilor obiective
şi subiective în răspunderea penală se încalcă, are loc o acţiune antisocială, în acelaşi timp poziţia
obiectivă a responsabilităţii penale, adică cerinţa, exprimată în interdicţiile de drept penal, sigur
că se menţin. Din punct de vedere subiectiv a responsabilităţii penale dispare anume comportamentul responsabil al persoanei.”1
Încălcarea celor stabilite generează o responsabilitate negativă. Acestea sînt bazele teoretice ai
responsabilităţii şi ai comportamentului responsabil. Însă, până nu demult, responsabilitatea
juridică era privită doar faţă de un subiect ai raportului juridic penal – personalitatea umană, ceea
ce prezintă una din premisele de determinare a raportului juridic penal ca „relaţie autoritară”,
unde subiecţii deţin unul faţă de celălalt atât drepturi cît şi obligaţii. Această situaţie, în mare
măsură referindu-se şi la raportul juridic procesual-penal, cît şi el penal între stat şi victimă, care
se caracterizează printr-un specific al său. În principal urmează a se înţelege că statul apare în
raport cu cetăţeanul care respectă legea, cu atât mai mult cu victima infracţiunii, căreia i s-a cauzat o daună, fapt ce permite a face concluzie în privinţa realizării necorespunzătoare a funcţiei
statului de protejare a persoanei. Anume raportul cu un cetăţean ce respectă legea lasă o
„amprentă” asupra corelaţiei statului cu fiinţa umană, care, după opinia noastră, se exprimă în
mărirea cantităţii şi modificării sistemului calitativ de obligaţii ale statului în raport cu cetăţenii
săi. Un alt specific al coraportului statului cu personalitatea umană, ca subiect de drept, constă în
faptul că dreptul statului, de regulă, coincide cu obligaţia sa.2
Întrebarea privind responsabilitatea statului faţă de personalitatea umană a fost abordată de
un timp mai îndelungat. Astfel Магазинер Я. М. la această problemă scria ”…… toată societatea
urmează a fi privită sub condiţia unei comunităţi juridice care urmează să fie înzestrată cu drepturi, obligaţii şi responsabilităţi, asemănător altor subiecţi ai raportului juridic, dat fiind că în
afară de subiecţi de drept, acestea nu pot fi atribuite altor persoane.”3 Reieşind din scopul
1
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cercetărilor propuse din start, voi concentra atenţia asupra responsabilităţii statului faţă de
cetăţean în direcţia penală cît şi procesual-penală.
Fără îndoială, că un comportament responsabil al personalităţii este atunci când, acesta corespunde cerinţelor, înaintate faţă de ea, de către întreaga societate (stat). În acelaşi timp activitatea
responsabilă a statului, poate fi recunoscută astfel doar atunci când aceasta corespunde cerinţelor
concretizate anume de acea personalitate (în comun de personalităţi). După opinia lui Бойцова
Л.В. „teoria responsabilităţii statului se constituie pe logica democraţiei: legea nu urmează să
recunoască favoriţii, şi statul trebuie să fie competent, ca şi persoanele.”1 Conţinutul activităţii social - responsabile a statului, fiind echivalent cu comportamentul social - responsabil al personalităţii,
constituie momentul unic al obiectivului şi subiectivului. Aspectul obiectiv ar fi normele social –
umane referitoare la etică, moralitate, care odată cu dezvoltarea societăţii şi-au găsit reflectare în
normele de drept, inclusiv în cele de drept penal şi procesual-penal. Aspectul subiectiv caracterizează
relaţia statului (ca un întreg al indivizilor) faţă de interesele fiecărui membru al său. Coincidenţa
maximală a intereselor individului cu normele sus indicate constituie o responsabilitate pozitivă a
statului. Apariţia unei astfel de responsabilităţi se caracterizează ca o responsabilitate socialjuridică a activităţii statului în raport cu cetăţenii săi. În domeniul dreptului penal şi a celui procesual-penal, ştiinţa despre astfel de activitate poate fi privită ca o asigurare a protecţiei. „Asigurarea
protecţiei” este exprimată prin normele diverselor ramuri de drept cît şi-n practică activităţii statului, echivalentul constituirii cetăţeanului care respectă legea.
În general, personalitatea juridică a statului în relaţiile cu personalitatea umană este conturată
prin normele internaţionale, constituţionale, şi, parţial, în alte ramuri de drept. Obligaţia
fundamentală a statului la nivelul elaborării este norma potrivit căreia statul nu are dreptul la
elaborarea unui act juridic normativ nefondat. Practic aceasta este reflectat în Constituţia Republicii Moldova prin art. 7 care indică că: „Constituţia Republicii Moldova este Legea Supremă. Nici
o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică”,
precum şi art.4 care prevede că: „Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”
În direcţia aplicării dreptului, obligaţia fundamentală a statului manifestată prin recunoaşterea,
respectarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, care-şi găseşte reflectare
în art.18 al Constituţiei Republicii Moldova. În Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale este remarcat faptul că „statele membri ai prezentului pact se obligă
să garanteze drepturile proclamate în pactul respectiv, care vor fi realizate fără careva discriminare, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, avere sau de origine socială. (art.2 p.2), etc.
La nivelul legislaţiei ramurale (în cazul dat al procesului penal) personalitatea bazată pe principiul „asigurării protecţiei” în domeniul aplicării legii se limitează la faptul că statul asigură:
adresarea victimei la organele de drept, în cazul când i s-a cauzat anumite daune, înzestrarea
acesteia cu drepturi procesual penale, atragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate,
recuperarea daunelor cauzate prin acţiunea criminală a infractorului. Astfel este manifestată personalitatea statului în relaţiile cu cetăţeanul în realizarea acestei „asigurări ai protecţiei”.
Existenţa protecţiei presupune şi existenţa unei încălcări visa-vi de obiectul protejat, şi, deoarece există o protecţie garantată prin legislaţia procesual-penală, nu este exclus faptul existenţei
cauzării, în acest domeniu, şi de daune.
La analiza relaţiei statului cu personalitatea umană în aspectele cercetate, logic pare a remarca
concluzia: protejând, asiguraţi prin ajutor. „Asigurarea prin ajutor” mai este denumită – funcţie
1
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de restabilire a statului. Este de remarcat că ultima categorie este mai voluminoasă, de aceea la
cercetarea activităţii statului în direcţia „asigurării prin ajutor”, nu vom atinge alte funcţii de reabilitarea a statului.
Aşadar, realizarea de către stat a protecţiei victimei sub forma acordării acesteia a unui ajutor,
se bazează pe o reglementare riguroasă a normelor de drept. În acestea, la rândul lor, direct sau
indirect este determinat cercul de drepturi şi obligaţii ale subiectului relaţiei, în cazul nostru,
personalitatea statului în raport cu victima infracţiunii. Reieşind din dispoziţia, ce şi-a găsit reflectarea în teoria dreptului despre aceea că „personalitatea umană deţine drepturi în coraport cu
statul, şi, statul are obligaţii faţă de aceasta, (şi invers)”1, şi, reieşind din volumul de drepturi pe
care le deţine victima infracţiunii, ar fi logic de examinat poziţia statului în aspectul garantării
drepturilor victimei infracţiunii.
Obligaţia statului de a asigura victimei accesul liber la justiţie. Existenţa unei norme
constituţionale directe o găsim în art. 20 care prevede că: „Orice persoană are dreptul la satisfacţie
efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime”, ceea ce reflectă caracterul prioritar al activităţii statului
în domeniul aplicării dreptului. Cu atât mai mult importanţa posibilităţii de realizare a dreptului
victimei de a avea acces la justiţie, se confirmă prin existenţa garanţiilor statale, întărite la nivel
constituţional. Un argument în acest sens ar servi concluziile făcute de către autoarea Н. А.
Огурцов, care remarca că: „statul stabilind drepturile şi libertăţile cetăţenilor, proclamându-le,
trece toată greutatea garantării în realizarea acestora asupra sa. Garanţia realizării protecţiei drepturilor subiective, realizării de către ei a obligaţiilor juridice prezintă una din sarcinile şi funcţiile
de bază…. ale statului.”2 Deci prin normele constituţionale este garantat dreptul persoanei la mijloacele juridice de protecţie, cum ar fi: art.20, 23, 26, 53 al Constituţiei Republicii Moldova. Fără
îndoială legiuitorul a reflectat asemenea mijloace de apărare şi prin alte acte normative: Codul
Penal al R.M., Codul de procedură penală, etc.
Astfel, obligaţia statului de a asigura victimelor infracţiunii accesul liber la justiţie nu prezintă
a fi una declarativă. Aceasta este întărită prin garanţiile juridice corespunzătoare, îndreptate la
asigurarea realizării de către stat (prin organele sale) a obligaţiei respective. După cum poate fi
remarcat, nivelul constituţional de concretizare a unor astfel de obligaţii statale, exclude dublarea
acestora prin alte norme materiale (cum ar fi Codul Penal al R.M.). La rândul său, întrebările
procesuale ce ţin mecanismul de realizare a normei constituţionale nu pot fi examinate decât fără
o soluţionare a acestora la nivelul legislaţiei procesuale.
Obligaţia statului de a asigura cetăţenilor accesul liber la justiţie, în situaţia cauzării de daune
prin acţiunea antisocială, devine o obligaţie subiectivă, în acelaşi timp caracterizând unul din
aspectele de drept a subiectului raportului juridic procesual penal – statul.
Obligaţia statului de a asigura victimei infracţiunii repararea daunei, este o obligaţie a
subiectului relaţiei juridice procesual-penale, ce rezultă din dreptul victimei la repararea daunei.
La nivel constituţional, obligaţia statului de reparare a pagubei este reflectat în art.53 al Constituţiei
care prevede: „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. Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvârşite în procesele penale de către
organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti.” În urma cercetărilor ajungem la concluzia, că
victima ca persoană căreia prin infracţiune i s-a cauzat daune, este prea strâmtorată, şi necesită o
1
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soluţionare prin normele procesual penale. În legătură cu aceasta apare întrebarea: nu va fi în
contradicţie prestabilirea mai largă a sensului victimei prin normele procesuale, cu norma inclusă
în Constituţia R.M. Răspunsul la această întrebare îl găsim chiar în Constituţie. Din start art.16
al. 1 prevede că „Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului”,
Codul Penal al R.M. în art. 4 principiul umanismului constată că „întreaga reglementare juridică
are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societăţii, drepturile şi
libertăţile acesteia”, şi prevederile constituţionale privitoare la faptul că „….nici un alt act juridic
care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică”. În legătură cu faptul că concluzia despre necesitatea lărgirii înţelesului sensului de victimă a infracţiunii atât în dreptul penal cît
şi cel procesual penal nu contravine prevederilor constituţionale, o astfel de soluţie pare a fi
legitimă şi temeinică la rândul său, lipsa în Constituţia R.M. a normei, care ar prevedea obligaţia
statului de a sigura compensarea daunelor cauzate, raţional o determină concretizarea acesteia în
legislaţia atât materială cît şi procesuală. Chintesenţa acestei obligaţii constă în faptul că dezvoltând tezele despre „personalitate şi … statul, sînt responsabile în mod reciproc””1, iar „temeiul
apariţiei unei răspunderi juridice retrospective prezintă o încălcare de lege, adică o neîndeplinire
a obligaţiei şi a îndatoriei”2, remarcăm posibilitatea teoretică de atragere a statului la o răspundere
retrospectivă. Temei pentru aceasta va servi neîndeplinirea obligaţiei de securitate a persoanei, a
drepturilor şi libertăţilor ei, admiterea cauzării de daune. Cu atât mai mult, dacă consecinţelor
negative ale răspunderii penale este predispus însăşi infractorul, statul deţine alternativa alegerii
posibilităţilor de răspundere faţă de victima infracţiunii în privinţa daunelor provocate acesteia.
Printre acestea, tradiţional, apar două posibilităţi: restituirea şi compensarea. Protecţia prin ajutor (realizarea obligaţiei) sub forma restituirii este posibil doar în cazul, când dauna cauzată prin
infracţiune şi infractorul este depistat. Însă compensarea poate avea loc şi-n acest caz cît şi-n alte
situaţii de încălcare a drepturilor şi libertăţilor persoanei, prin acţiunile interzise de legea
penală.
Astfel, natura dublă de realizare a obligaţiei statale de rambursare a daunei victimei infracţiunii,
stabileşte locul statului în sistemul relaţiilor procesual-penale, cît şi penale: coreclamat (al infractorului) sau însăşi reclamat. Înţelesul teoretic şi practic de realizare a celor indicate, prezintă, cu
siguranţă, un factor important în constituirea unui stat de drept. Limitându-ne la obiectul de
cercetare menţionăm, că din momentul apariţiei relaţiilor juridice penale şi procesual penale,
statului îi revine obligaţia juridică de a asigura victimei o despăgubire a daunelor cauzate, ce, la
rândul său, confirmă temeinicia includerii acesteia în cadrul raportului procesual-penal.
Obligaţia statului de a asigura victimei securitatea personală, ce deţine o dublă natură. În
primul rând, înlăturarea pericolului posibilelor atentate criminale asupra personalităţii victimei,
ca o varietate a obligaţiei statale, prevăzute de normele Constituţiei R.M. şi Codul de procedură
penală al R.M., în al doilea rând, ca obligaţie de atingere a obiectivelor justiţiei, una dintre care
este stabilirea adevărului obiectiv pe cauza cu acţiune antisocială. În primul caz, recunoaşterea şi
asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului ca o obligaţie constituţională a statului, în dependenţă
de caracterul ramurii de drept concret, raportul juridic obţine un anumit specific. În particular,
protecţia drepturilor şi libertăţilor victimei poate fi realizată pe calea limitării de anumite drepturi general-fundamentale (de ex: inviolabilitatea domiciliului, dreptul la viaţă privată, la convorbiri telefonice, etc.). Pe de altă parte, specificul asigurării securităţii personale ale victimei, rezultă
şi din aceea că statul obligă reprezentanţii săi, adică persoanele cu funcţii de răspundere să nu
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divulge careva informaţie pe cauze concrete care le-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul
său, sau date despre măsurile de securitate ale victimei. În caz contrar acestea vor fi atraşi la
răspunderea juridică prevăzută de legislaţie.
Obligaţia în atingerea scopului justiţiei, şi-n special, stabilirii adevărului obiectiv, constă în
faptul că statul, recrutând în justiţie cetăţeni pe calea asigurării securităţii acestora, care ar trebui
să garanteze posibilitatea realizării de către ei a obligaţiei de a depune mărturii veridice. În cazul
realizării necorespunzătoare a obligaţiei din partea statului, acesta nu este în drept să ceară o
acţiune eroică din partea participanţilor la proces.
Astfel, obligaţia statului de a asigura victimei asigurarea securităţii reprezintă una din
obligaţiile constituţionale a acestuia, ce obţine un specific deosebit într-o relaţie (procesualpenală) concretă.
Obligaţia statului de a acorda ajutor victimei în sfera socială. Baza juridică a dreptului
victimei la ajutor în sfera socială o prezintă documentele internaţionale la care Republica Moldova cît şi acordurile încheiate între Republica Moldova şi alte state. Sigur că este salutabil reflectarea acestui drept în actele normative interne. Acest început fundamental ar fi trebuit să fie guvernat de principiul „statul pentru personalitate”. În legislaţie aceasta urmează a fi reflectat în
obligaţiile directe ale statului faţă de cetăţean. O astfel de formulare este necesară în scopul evitării
apariţiei victimei în calitate de „cerşetor”.
Obligaţia statului de a acorda ajutor în sfera socială prezintă obligaţia generală faţă de toţi, fără
excepţii. În hotarele raportului juridic procesual-penal, caracterizând personalitatea statului, o
astfel de obligaţie obţine calitatea subiective, concretizată prin limitele acelui ajutor victimei, care
este necesar pentru restabilirea balanţei social perturbate. Restabilirea acestuia se va efectua întro formă complexă şi de durată care se va referi nu doar la victima infracţiunii, ci şi la membrii
familiei sale, rude etc.
Examinând întrebarea corelării statului cu victima infracţiunii, nu putem trece peste întrebarea în ce priveşte obligaţia statului de a asigura posibilitatea realizării de către victimă a
dreptului la intentarea urmăririi penale cît şi dreptul de a refuza în pornirea procesului penal. Comparativ obligaţiilor statului faţă de victima infracţiunii reflectate mai sus, această se
prezintă a fi o obligaţie a subiectului unui raport procesual-penal concret. La general o astfel de
obligaţie poate fi redusă la două aspecte:
1. obligaţia asigurării securităţii victimei împotriva influenţelor din partea terţelor persoane;
2. obligaţia statului de realizare a activităţii sale în privinţa aplicării mijloacelor de represiune
penală în strictă conformitate cu voinţa victimei.
Totalitatea acestor aspecte caracterizează obligaţia materială a statului, care comparativ altor
obligaţii statale ca subiect al raportului procesual-penal, deţine un specific ce constă în dorinţa
victimei infracţiunii de a porni o urmărire penală. Deosebirea dintre motivele apariţiei obligaţiei
procesual penale a statului este condiţionat de caracterul individual al soluţionării aspectului de
atragere a infractorului la răspundere penală. Statul, în acest caz, este limitat doar la ceea că
garantează pedeapsa infractorului. Astfel, obligaţia statului de a asigura posibilitatea realizării de
către victimă a dreptului de a porni o urmărire penală cît şi refuzul de a o porni, este reală şi
realizabilă doar în limitele raportului procesual penal.
Rezumând cele expuse, remarcăm că relaţiile dintre stat şi victima infracţiunii nu poate fi
limitată doar aici, şi este determinat în plan organizatoric în acea măsură, în care este caracterizată
raportul de drept penal şi procesual penal al statului cu victima. Deci, din cele remarcate am
putea evidenţia anumite concluzii.
Fundamental, statul este predestinat pentru a asigura o organizare vitală a întregii societăţi
astfel, în care posibilitatea cauzării de daune membrilor săi să fie redusă la minim.
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În limitele raporturilor juridice de asigurare a securităţii procesual penale a victimei,
drepturilor şi libertăţilor ei, în relaţiile cu cetăţenii care respectă legea, statul apare ca subiect egal
în aceste relaţii, ce deţine drepturi şi obligaţii juridice, şi capabil să poarte răspundere pentru
realizarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale.
În relaţiile cu victima statul apare, în primul rând, ca subiect obligatoriu al procesului penal,
deţinând o răspundere juridică retrospectivă.
Ar fi binevenit introducerea în legislaţie a obligaţiilor statului faţă de victimă, ce ar contribui
efectiv la realizarea acestora şi servi o garanţie suplimentară în realizarea de către victimă a
drepturilor prevăzute de lege.
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FORŢA JURISPRUDENŢEI ÎN SISTEMUL IZVOARELOR DREPTULUI
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ABSTRACT
„Judicial practice” or „jurisprudence”? Is there any distinction to be made between the meaning
of this terms? What is usually understood by „jurisprudence” or by „usus fori”? Is or not jurisprudence a source of law? This paper is trying to answer all of these questions.
In the law literature were and are pro and against opinions regarding the creative part played by
the jurisprudence (all of these will be presented by this paper). Thus, the great majority of the continental legal doctrinaires declared themselves to be absolutely or partly against maintaining jurisprudence between the sources of law and on the other hand, they are irresolute in making any statements regarding the interpretative, constant and unitary decisions (sometimes invoked as judicial
precedent and considered to be a secondary source of law) which are not sources of law, cannot play
a creative part, such as the administrative practice cannot play that creative part. Some authors
consider that jurisprudence is no longer thought to be formal sources of law but “it remains determinative at least under a persuasive aspect”, while others, in some areas, see “the jurisprudence’s creations of law as being a reality”.
R. Saleilles’ theory will be compared with Fr. Geny’s opinions, because for Saleilles a century
without the existence of codes has made visible in France the disparity between the legal norms (the
codes’ texts) and the needs of society. The exegetic school did not found any solution in order to
eliminate it, more than that, all that it made was was “to dig a ditch between the doctrine and jurisprudence, between official, clerkly and living law”. Thus, Saleilles finds an original solution: he
wants to transform the compared law in a jurisprudential political instrument. In other words, this
motion attributes to French jurisprudence the value of a source of positive law. But inside this motion, the jurists’ opinions distinguished its elves regarding the models, limits, causes and effects of
jurisprudence as a source of positive law.
By “praetorian power” some authors considered that if the law was silent or insufficient, the
courts had a great creative power. Yet, this case raised the question weather this power was to be
imposed in the future implying the fact that it was practiced in a definitely and self-righteous way.
Other authors considered that a jurisprudential recognized solution was winning a “quasi-legislative” value, imposing to the interpreter, but this solution was running counter to the constitutional
principle of separate state powers; “it attributed to the judicial a power that was exclusively to the
Legislative”. Thus, the doctrine is trying to find a well motivated base and some acceptable justifications. All of this will be exposed by the present paper.
1. Noţiunea de jurisprudenţă
„Practică judiciară” sau „jurisprudenţă”? Există vreo distincţie între înţelesul termenilor? Ce
se înţelege prin jurisprudenţă sau usus fori? Este sau nu jurisprudenţa izvor de drept?
La aceste întrebări o să încercăm să răspundem, atât cât ne este cu putinţă în această lucrare.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul “jurisprudenţă” provine din latinescul “juris” (legat de
drept) şi “prudentia” (cunoştinţă sau pricepere) adică dreptul persoanelor înţelepte, care ştiau, în
mod metodic, să distingă ce este just de ce este injust. Prof. Cuq, în cartea sa, „Les institutions
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juridique des romaines”, la capitolul denumit „La Jurisprudence”1, vom întâlni relatată activitatea
jurisconsulţilor- prudentes – deci, doctrină şi nu practică.
Romanii aveau o cu totul altă concepţie, decât azi, asupra jurisprudenţei; ei o confundau cu
dreptul în general, cum rezultă, de altfel, şi din adagiul lui Ulpian.
Astăzi, sistemul de common law păstrează acest preţios sens, ce desemnează prin acest termen învăţătura filozofică - ştiinţa dreptului sau filozofia dreptului. Cei care predau filozofia
dreptului disting, însă, între jurisprudenţa şi filozofia dreptului. Pentru ei filozofia dreptului
implică aplicarea metodelor şi folosirea uneltelor acesteia pentru studierea dreptului; în contrast,
jurisprudenţa e studiul conceptelor de baza ale dreptului (scrise sau nescrise). Spre exemplu, un
text despre jurisprudenţă va avea capitole ca: 1. Ce este statutul (“statute”) ?; 2. Ce este regula
precedentului ? 3. De ce cutuma devine lege? 4. Ce înseamnă “drept legal” – interes legitim ? ş.a.
În jurisdicţiile de drept civil (cum ar fi Quebec), a fost adoptat un sens mai prozaic. Astfel că
acest cuvânt desemnează totalitatea deciziilor instanţelor judecătoreşti. Stricto sensu, jurisprudenţa
mai poate însemna ansamblul hotărârilor consacrate de instanţe într-o interpretare constantă şi
unitară într-o anumită materie.
Deşi, astăzi, determinarea exactă a semnificaţiei termenului nu mai suscită controverse, totuşi
definiţiile date de specialişti diferă. Astfel, Colin şi Capitant o denumesc „les corps de decision rendues par les tribunaux appelles a stauer sur les litiges aux quels donne lieu l’aplication de la loi”2 sau
„interpretarea legii de către tribunale”3 iar Aubry şi Rau definesc usus fori ca fiind „l’ansamble des
solutions plus de moins concordantes, donnes par les tribunaux aux questions de droit que soulevent
les affaires qui leur sont soumises”4. Esmein spune despre jurisprudenţă că reprezintă „soluţiile de
drept care, în mod explicit sau implicit, servesc ca fundament deciziilor de justiţie”5.
Octavian Căpăţână opinează că trebuie să înţelegem prin jurisprudenţă ansamblul sentinţelor
pronunţate, constant şi unitar, într-un anumit sens, sentinţe învestite cu acea rerum perpetuo judicatarum auctoritas6. Termenul de jurisprudenţă este sinonim cu sintagma „practică judiciară”7.
Vom folosi în demersul nostru ambele expresii.
2. Este jurisprudenţa creatoare de drept?
Odată cu proclamarea principiului separaţiei puterilor în stat, situaţia jurisprudenţei s-a modificat complet (în aparenţă doar); autorii legiferărilor moderne au recunoscut, cu excepţia celor germani, rolul inovator al practicii judiciare. Această idee consemnată şi la noi prin art. 3 din C.civ.,
care interzice denegarea de dreptate, motivată pe insuficienţa sau sensul nelămurit al legilor.
Dreptul pretorian, care, aşa cum am arătat, conţinea soluţii creatoare ale pretorului, a constituit
punctul de plecare al jurisprudenţei ca izvor de drept. Un sistem de drept bazat pe jurisprudenţă
creează o cu totul altă relaţie legiuitorul (format din oameni politici), care nu va mai sunt singurul care
va emite norme. Astfel, o decizie judecătorească va avea valoarea de precedent este la fel ca o lege.
E. Cuq, Les institutions juridique des romaines, 2ed, Paris, 1928, pp.19-25.
A. Colin, H. Capitant, Cours elementaires de droit civil français, t. II, Dalloz, Paris, 1928, vol I, p.34.
3
Citat din René David, Xavier Blanc Jouvan, Le droit anglais, Presses Universitaires du France, Paris,
1994, p.96.
4
C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, vol I, a l’Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence Marchal et Billard, Paris, 1875, p. 192. Din definiţiile citate se desprinde o singură idee comună
cuprinsă de lapidara formulă latină rerum perpetuo judicatarum auctoritas.
5
Citat din René David, Xavier Blanc Jouvan, Le droit anglais, op.cit, p.96
6
Octavian Căpăţână, Jurisprudenţa ca izvor de drept, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007, p. 43.
Această lucrare a fost susţinută la Institutul de Enciclopedia Dreptului sub conducerea prof. G.G.
Mironescu în anul 1939.
7 Gheorghe Boboş, Teoria generală a statului şi dreptului, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 248.
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Sistemul jurisprudenţial de drept mai are o particularitate importantă din punct de vedere
instituţional. În acest sistem se pot şi crea precedente. Chiar dacă n-ar fi existat accidente cu care
să se facă o analogie, tot s-ar fi luat o decizie. În această situaţie se recurge la analiza problemei şi
cântărirea argumentelor pro şi contra în lumina unor principii generale.
Spre deosebire de sistemul de common law, care recunoaşte jurisprudenţei rolul de izvor de
drept, în sistemul de drept continental jurisprudenţa are un rol creator limitat şi în mod indirect,
prin precedente, cum ar fi hotărârile curţilor supreme pronunţate în materia recursurilor în interesul legii, deciziile curţilor constituţionale, hotărârile instanţelor de contencios administrativ
de anulare a unui act administrativ normativ1.
Orice hotărâre are însemnătate pentru partea vizată, dar din totalitatea acestora se desprind
cele foarte importante (în ceea ce priveşte aplicablitatea) şi, în mod firesc, apare întrebarea: este
sau nu jurisprudenţa izvor de drept?
Întrebarea este necesară deoarece are impact asupra întregului sistem juridic şi asupra opiniilor filozofice exprimate pe care le cuprinde. Astfel, într-o gândire filozofică dominată de cultul
legii - a cărei forţă absolută şi perfecţiune postulată rezultă din voinţa generală pe care o manifestă
- nu există loc pentru un alt izvor de drept, respectiv jurisprudenţa2. Absenţa forţei creatoare a
acesteia din urmă este un omagiu adus plenitudinii actelor legislative, şi adesea, puterii de stat. De
aceea, în vechiul drept, în statele unde centralizarea s-a realizat încetul cu încetul, istoria a permis
slăbirea jurisprudenţei creatoare de drept şi nu ne mai mirăm deloc să constatăm că în perioadele
care au urmat, veneraţia faţă de stat, cât şi faţă de legile sale au împins jurisprudenţa către un rang
inferior.
Este dificil să se interzică judecătorului să nu creeze atunci când i se ordonă să aplice şi să
interpreteze legea, şi departe de radicalismul exprimat, spre exemplu, de Robespierre, trebuie să
facem referire la cuvintele înţelepte ale lui Portalis din discursul său introductiv, pentru care
jurisprudenţa acoperă lacunele legii şi contribuie la evoluţia sistemului juridic, într-o dorinţă de
adoptare a dreptului la situaţia prezentă a societăţii3.
Sistemul de drept se îndepărtează astfel de o concepţie monistă, în exclusiva preocupare a legii
pentru a deschide noi ipostaze privind „forţele” creatoare de drept, pentru acestea existând
jurisprudenţa. Dar şi alte fenomene juridice pretind odată că aceasta să se exprime într-un pluralism juridic. Astfel, doctrina care comentează, sistematizează şi critică hotărârile judecătoreşti,
contribuie la evoluţia acestuia.
De asemenea, susţinătorii dreptului natural înclină să susţină că jurisprudenţa îi dă viaţă,
depăşind textele de lege: dezvoltarea importantă a principiilor generale de drept, un fel de drept
natural modern, s-a manifestat cu ajutorul jurisprudenţei înaltelor jurisdicţii. Astfel, dacă
jurisprudenţa este creatoare de drept, multe alte izvoare ar deveni incontestabile4.
Jurisprudenţa, se spune în doctrina de specialitate franceză, că nu ar putea fi o sursă de drept
pe motiv de combinare a trei principii5: cel al separării puterilor; cel al interdicţiilor hotărârilor
de reglementare (art. 5 C.civ. fr.); cel al autorităţii relative al lucrului judecat (art. 1351 C.civ. fr.).
Răspunsul la întrebarea de a şti dacă jurisprudenţa este sau nu izvor de drept depinde de întrebarea fundamentală de a şti dacă dreptul se reduce sau nu la lege. Astfel, într-o primă ipoteză
am negat caracterul normativ al jurisprudenţei iar în cea de-a doua, argumentată şi verificată în
prezent, jurisprudenţa accede la calitatea de izvor de drept.
1

2
3
4
5

Nicolae Popa, Mihai Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Ed. AllBeck,
Bucureşti, 2005, pp. 176-177.
Marie-Anne Frison Roche, Introduction generale du droit, Ed. Dalloz, Paris, 1996, p. 96.
Marie-Anne Frison Roche, Introduction generale du droit, op.cit. p. 97.
Marie-Anne Frison Roche, Introduction generale du droit, op.cit. p. 98.
René David, Xavier Blanc Jouvan, Le droit anglais, op.cit., p.96
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3.1. Jurisprudenţa nu poate fi normativă !
În prima ipoteză, din coroborarea alin.4 al art.1 din Constituţia României alte câteva dispoziţii
întăresc piedicile reciproce dintre puterea legiuitoare şi puterea judecătorească astfel: art. 61 alin.
1 prevede că Parlamentul este „singura autoritate legiuitoare a ţării”, adică „singura sursă creatoare de legi”; iar art.115 alin. 4-6 reglementează delegarea legislativă, când, doar Guvernul
poate, pe baza unei legi speciale de abilitare adoptată de Parlament, să adopte norme în domenii
legiferate sau susceptibile de legiferare, care, sub condiţia îndeplinirii condiţiilor constituţionale,
pot dobândi forţa juridică a legii. Însă, Constituţia nu-i arogă dreptul puterii judecătoreşti decât
de a înfăptui justiţia, adică de a aplica legea şi de a rezolva litigiile ce-i sunt deduse judecăţii1.
Art. 4 din C.civ. român prevede că “este oprit judecătorului de a se pronunţa, în hotărârile ce
dă, prin cale de dispoziţii generale şi reglementare, asupra cauzelor ce-i sunt supuse”2. În
consecinţă, pe de o parte, în considerentele hotărârii sau în dispozitivul acesteia, instanţa nu
poate formula „dispoziţii generale, norme juridice de aplicaţie generală, iar pe de altă parte, chiar
dacă unele motive în drept ar avea „aparenţa” unor dispoziţii generale, ele sunt circumscrise
cauzei deduse judecăţii”3. Din acest motiv, art. 1351 din C.civ.fr. (art. 1201 C.civ. român4) cu privire la autoritatea lucrului judecat, a fost considerat un „corolar” al principiului prevăzut de art. 5
din C.civ. fr. (art. 4 din C.civ.rom).
Teoria separaţiei puterilor în stat trebuie privită, în acest sens, din prisma obiecţiunilor formulate în ceea ce priveşte crearea normelor de drept de către judecător.
Constituţia României revizuită, consacră acum expresis verbis, principiul separaţiei puterilor
în stat5; astfel, art.1 alin.4 prevede că „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi
echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei
constituţionale”.
Aşadar, din perspectiva acestui principiu, este de netăgăduit faptul că nici puterea legislativă
nu se poate interveni în activitatea de judecată, rezolvând litigii determinate, întrerupând sau
suspendând cursul judecăţii, lipsind de eficacitate hotărârile judecătoreşti, dar nici instanţele
judecătoreşti nu pot a lua asupra-şi prerogative legislative, elaborând norme juridice de aplicaţie
generală, chiar dacă împrejurările activităţii de judecată i-ar impune sau justifica crearea unor
asemenea norme6. Astfel, că în caz contrar:
a.) Posibila infirmare a hotărârii judecătoreşti, un punct vulnerabil pentru ea, poate rezulta şi
din faptul că „instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti”, aşa cum prevede art. 304 din
1
2
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5

6

Ion Deleanu, Ficţiunile juridice,Ed. All Beck, Bucureşti, 2006, pp. 276-277.
Art.4. din codul civil roman este identic cu cel din art. 5 din C.civ. francez- “ Il est défendu aux juges de
prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises”; aceeaşi
regulă o întâlnim şi în art.4 din codul civil elveţian, intitulat „Puterea de apreciere a judecãtorului”- “Le
juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi reserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le
charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs”. Pentru o sinteză a
doctrinei franceze in legătură cu această problema a se vedea A.M. Roche-Frison, Application de la loi
par le juge, în Edition du Juris-Classeur, 1995.
Ion Deleanu, Ficţiunile juridice, op.cit., p. 277.
Art. 1201 C.civ. român prevede că „este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect,
este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate”.
Pe care Curtea Constituţională, prin deciziile sale, l-a recunoscut şi consacrat (iată, pe cale
jurisprudenţială!) deoarece până la reviziurea din 2003 a Constituţiei Românei acesta nu era prevăzut,
in terminis – a se vedea în acest sens: Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 6/1992 publicată în
Monitorul Oficial al României nr.48/1993; Decizia nr.3/1999 publicată în Monitorul Oficial al României
nr.95/1993, Decizia nr.27/1993 publicată în Monitorul Oficial al României nr.163/1993, Decizia
nr.50/2000 publicată în Monitorul Oficial al României nr.277/2000.
Ion Deleanu, Ficţiunile juridice, op.cit., p. 276.
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C.pr.civ. Este ceea ce în doctrină se numeşte „exces de putere”, adică trecerea „frontierelor” între
cele două funcţii departajate la nivelul statului: legislativă şi judecătorească.
Mai mult decât atât este un exces de putere faţă de limitele fixate prin norme constituţionale
adică încălcarea de către judecători a principiului separaţiei puterilor în stat, „imixtiunea lor în
atribuţiile puterii legislative”1.
b.) Pare ilogic şi bizar contopirea într-o singură autoritate a două funcţii: aceea de a crea
norme juridice aplicabile într-un litigiu determinat şi de aplicare a însăşi acestei norme. Profesorul Ion Deleanu vorbeşte de „voluntarismul” instanţei şi pe cale de consecinţă de „nonneutralitatea” ei, care „ar putea să-i fie eventual imputate acesteia”2.
3.2. În cea de a doua ipoteză, există opinii în literatura de specialitate care cer afirmarea juris
prudenţei şi accederea ei la statutul pozitiv de izvor de drept. În sprijinul acestei afirmaţii sunt
aduse numeroase argumente. Spre pildă, judecătorul, în sistemul romano-germanic, nu este privit ca un creator de drept, totuşi el realizează, în procesul de aplicare şi interpretare a legii, depă
şirea limitelor acestor texte. Astfel, acesta trebuie să recurgă, atunci când este chemat să stabilească
norma juridică aplicabilă situaţiei legale deduse judecăţii, la normele morale, buna-credinţă,
echitate, obicei, astfel încât el va crea de fiecare dată o normă juridică nouă, în special, în conţinutul
dispoziţiei, deci al conduitei pe care persoanele trebuie să o adopte în relaţiile dintre ele3.
Art. 4 din Codul civil fr. (art. 3 C.civ.rom.) prevede că ”Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de
déni de justice” şi aceeaşi idee o întâlnim în art.3 C.civ. român- “Judecătorul nu poate refuza de a
judeca pe motiv că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi urmărit
de denegare de dreptate”, iar art. 5 din C.civ. român arată că „nu se poate deroga prin convenţii sau
dispoziţii particulare, la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri”, în consecinţă,
orice conduită, practic, este permisă părţilor, atâta timp cât nu contravine legii, ordinii publice şi
bunelor moravuri iar judecătorul poate să introducă în conţinutul normei juridice normele morale pe care el le consideră valabile. În opinia autoarei, acest lucru nu face un judecător un creator
de drept, căci punctul lui de vedere nu se va impune cu putere de lege altora.
În aceeaşi ordine de idei, alin. 2 şi 3 din art.1 intitulat „Aplication de la loi” al codului civil
elveţian, prevăd că într-o astfel de ipostază, în care legea „tace”, judecătorul trebuie să decidă aşa
cum ar face-o dacă ar avea de realizat o operă de legiferare. Este evident că jurisprudenţei i se
recunoaşte un rol creator, judecătorul fiind obligat a completa lacunele legii4: „A défaut d’une
disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume,
selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. Il s’inspire des solutions consacrées
par la doctrine et la jurisprudence”.
Codul civil român, inspirat după cel francez, în art. 3- care are aplicabilitate generală - a stabilit obligaţia judecătorului vis á vis de părţile care îi cer dreptatea, permite evocarea dorinţei lui
Portalis, de a introduce un titlu preliminar în cadrul Codului civil francez, titlu care să stabilească
principiile majore ale sistemului nostru de drept. Chiar dacă acest proiect nu a fost realizat, titlul
preliminar adoptat cuprinde dispoziţii mai mult tehnice, decât teoretice aşa cum atestă din titlul
său „Despre publicarea, efectele şi aplicarea legilor în general”. Totuşi, art. 4 exprimă o regulă
fundamentală, iar importanţa sa este atestată de locul său în cadrul codului civil. Dar se poate
constata că regula exprimată este una majoră, în termeni generali, încât conţinutul excede, în ceea
ce priveşte aplicabilitatea sa, limitele codului civil.
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Ion Deleanu, Ficţiunile juridice, op.cit.,p.279.
Ion Deleanu, Ficţiunile juridice, op.cit.,p.279.
Elena Mihaela Fodor, Norma juridică în procesul de creare şi de aplicare a dreptului, în lucrarea Pentru o
teorie generală a statului şi dreptului, Ed. Arvin Press, p. 256.
Carmen Popa, Practica judiciară în contextul izvoarelor dreptului, op.cit., p. 166.
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Pe de o parte, obligaţia, prevăzută în art. 4 C.civ. fr. (art. 3 C.civ.rom.), se aplică tuturor judecăto
rilor - funcţia judecătorului este aceea de a judeca, deci nu ne putem imagina că un judecător este
„scutit” de această obligaţie; slăbiciunile legiuitorului nu trebuie să constituie un pretext pentru ca
judecătorul să nu dea o soluţie unui litigiu. Astfel, art. 4 C.civ. fr. (art. 3 C.civ.rom.), „dezleagă” jude
cătorul de o supunere faţă de legiuitor, pentru că i se cere să „colaboreze” la „producerea” dreptului.
De ce această obligaţie de a statua, care umbreşte autoritatea legiuitorului? Poate pentru că,
într-un stat de drept, fiecare are prerogativa de a-i solicita judecătorului să se pronunţe asupra
pretenţiei sale, să-i fie făcută dreptate.
În consecinţă, refuzul de a statua constituie un act grav al judecătorului: o „denegare de dreptate” care „compromite domnia legii”1. Art. 4 C.civ. fr.2 (art. 3 C.civ.rom.), îi conferă judecătorului
puterea de a crea peste litera legii, dar în cadrul unei hotărâri judecătoreşti individuale. Dacă, în
sistemul francez, denegarea de dreptate este incriminată (art. 434-7-1din noul C.pen.fr.), în legislaţia
noastră penală nu se stipulează existenţa vreunei sancţiuni deoarece această faptă nu este prevăzută
ca fiind infracţiune. Astfel, noul cod penal francez permite urmărirea judecătorului care se face
vinovat de denegare de dreptate. În vechea sa formă, această infracţiune nu era, în general, pedepsită.
De asemenea, în literatura de specialitate franceză se vorbeşte despre faptul că judecătorul administrativ ar trebui suspus acestui articol în virtutea principiului general conţinut în dispoziţie.
Acest principiu, exprimând un principiu fundamental de la începutul sec. XIX-lea, în cadrul
unui cod remarcabil, el se prezenta, mai ales, ca o obligaţie impusă judecătorului faţă de părţi şi
de legiuitor. Odată cu trecerea timpului, obligaţia judecătorului a apărut mai mult nu doar ca o
manifestare a unei sarcini, ci a unei puteri esenţiale: aceea de a acoperi lacunele. Semnificaţia art.
5 din C.civ. fr. a evoluat însă. Astfel, chiar dacă interdicţia hotărârilor normative a rămas, forţa
acestei reguli a pătruns în spirite, iar anumite poziţii adoptate de către Curtea de Casaţie ne fac să
ne punem mai multe întrebări decât în trecut cu privire la acest aspect3.
Dar, în fapt, judecătorul trebuie să se pronunţe chiar şi în absenţa legii; în consecinţă art. 4
C.civ.fr. (art. 3 C.civ.rom.) constituie „creuzetul”, de la care se poate dezvolta o jurisprudenţă izvor legitim al regulilor (normelor) generale şi abstracte destinate să acopere lacunele unui
sistem juridic ce nu poate fi construit decât pe baza unor texte? Astfel, se pune problema calităţii
jurisprudenţei, care trebuie să se ridice la nivelul normei emisă de legiuitor.
3. Opinii doctrinare. Controverse între Saleilees şi Gény
În literatura de specialitate au existat şi există opinii pro şi contra privind rolul creator al
jurisprudenţei. Astfel, marea majoritate a doctrinei juridice continentale actuale pe de o parte s-a
pronunţat defavorabil, în termeni mai categorici sau în formulări nuanţate, menţinerii jurisprudenţei
printre izvoarele dreptului4 iar pe de altă parte stă în cumpănă să facă afirmaţii în ceea ce priveşte
deciziile interpretative, constante şi unitare, (invocate uneori ca precedente judiciare şi considerate
izvoare secundare de drept), că nu sunt izvoare de drept, nu pot avea un rol creator, cum nu-l poate
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Marie- Anne Frison-Roche, Introduction generale au droit, Ed. Dalloz, Paris, 1996, p. 92.
Judecătorii care judecă în materie penală, în Franţa, au fost sancţionaţi de către Camera Criminală a
Curţii de Casaţie, conform art. 4 din C.civ. fr.
Marie- Anne Frison-Roche, Introduction generale au droit, Ed. Dalloz, Paris, 1996, pp. 89-90.
În ceea ce priveşte doctrina franceză găsim: Ph. Le Tourneau, Quasicontract, în Repertoire de droit civil,
Dalloz, 2000-2eme, mise à jour, t.IX, în special nr. 50; P. Roubier, Teorie gènèrale du droit, Sirey, Paris,
1946, p.7-8; L. Bach, Jurisprudence, în Repertoire de droit civil, Dalloz, Paris, 2000-2eme, mise а jour, t.VI,
îl nr. 188 şi urm.; D. Delon, La jurisprudence, source du droit, thése, Paris II, 1980; Pentru alte repere a se
vedea A Dantis-Fatôme, Apparence et contrat, Librairie gènèrale de droit et de jurisprudence, 2004, nr. 640;
J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 10ed, Dalloz, Sirey, Paris, 2004. J.
Carbonnier, Droit civil. Introduction, Presses Universitaires de France, 22e‑ed., 2002, nr. 141, p.281.
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avea nici practica administrativă1. Unii autori consideră că jurisprudenţa nu mai este considerată
izvor formal al dreptului, dar ea „rămâne determinantă cel puţin sub aspect persuasiv”2, iar alţii, în
unele ramuri, consideră „creaţia jurisprudenţială a dreptului ca fiind o realitate”3.
Mai avem drept exemple, care neagă rolul jurisprudenţei în rândul izvoarelor dreptului: şcoala
finalistă a lui Rodolf von Jhering; Fr. Geny cu teoria „liberei cercetări juridice” din Franţa; Erlich
şi Fuciis prin „teoria dreptului liber” din Germania, curentul existenţialist (G. Cohn) ş.a.m.d.
Creaţia dreptului, în opinia şcolii exegetice (reprezentanta concepţiei fetişismului legii)
trebuie să aibă sursa numai în prevederile legiuitorului, astfel încât propunea metode de ordin
logic, precum: analogia extensivă şi restrictivă, raţionamentul per a contrario sau cel a fortiori4.
Astfel, judecătorul, în viziunea acestui curent, „are un rol mecanic, de a aplica, prin mijloace de
pură deducţie logică, un principiu formulat în mod desăvârşit de lege”5. Ea îşi închipuie că
legiuitorul este un fel de „divinitate” care a gândit toate cazurile, dând soluţii în mod abstract
exact, şi ca atare judecătorul nu are decât să aplice în mod „mecanic” legea scrisă - „produs
perfect al unui legiuitor perfect”.
Şcoala istorică prevedea un criteriu mai flexibil, acela de a adapta injoncţiunea legală şi a unor
cazuri neprevăzute expres, recomandând interpretarea regulii după intenţia autorilor ei, dar nu din
momentul legiferării, ci în perioada aplicării, deoarece legea evoluează conform raporturilor
sociale6. Astfel, Savigny, cu şcoala de interpretare istorică a dreptului, s-a ridicat împotriva ideii
codificării afirmând că dreptul este „ceva organic care evoluează, întocmai precum limba şi toate
celelalte fenomene sociale şi că dreptul cuprinde în sine mijloace de a se dezvolta în mod firesc”7.
Immanuel Kant în „Theorie der Rechtswissenschaft” (1911) a arătat, încă de la sfârşitul sec. alXVIII-lea, că teoriile şcolii exegetice erau greşite; el pledează pentru ceea ce se numeşte în Germania
de astăzi, şcoala dreptului liber. Această nouă şcoală de interpretare presupune ideea că dreptul
fără fapte nu are nici o semnificaţie şi, în consecinţă, prima datorie a dreptului sub orice formă şi a
judecătorului, implicit, este ca acesta să analizeze faptele. Din analiza „amănunţită” a faptelor se
deduce, ceea ce în mod necesar se impune, ca principiu de dreptate, în conformitate cu acest rezultat
al cercetării ştiinţifice, pentru ca, apoi, să se încerce, prin ceea ce se numeşte tehnică, o soluţie8.
Această concepţie, care este de mare însemnătate, a fost dezvoltată mai întâi în Franţa de R.
Saleilles, sub o formă mai restrânsă, şi, ulterior, de Fr. Geny în cele două lucrări cunoscute
„Méthode d‘interprétation et sources en doit positif ” şi „Science et téhnique en doit privé positif”.
M. Belaïd opineazã cã puterea jurisdicţională este o putere inerentă funcţiei jurisdicţionale;
pentru acest autor „obligaţia judecătorului de a judeca explică puterea de a crea dreptul şi puterea
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Nicolae Popa, Mihai Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, op.cit., 2002, p. 186.
Gheorghe Beleiu, Drept civil român, Ed. a VIII-a, revizuită şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2003, p. 46; se consideră chiar că prevederile art. 329 alin 3 din C.pr. civ.
român sunt neconstituţionale- a se vedea Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generală, Ed. a II-a, Ed.
AllBeck, Bucureşti, 1999, pp.13-14;
I. Dogaru, D.C. Dănişor, Ghe. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1999, p. 93
şi urm.
În Franţa, mişcarea împotriva şcolii exegetice este relativ recentă- ea a început mai ales cu Gény şi
Saleilles. Ştiinţa de astăzi constată tot mai mult că perfecţiunea nu există şi suntem departe de a vorbi de
legiuitor ca de o fiinţă perfectă, noi de altfel, constatăm în viaţa de toate zilele cât de imperfect este. Deci,
întreaga concepţie exegetică este demolată.
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, Restitutio, Ed.
AllBeck, Bucureşti, 1999, p. 337.
Octavian Căpăţână, Jurisprudenţa ca izvor de drept, op.cit., p. 50.
Prin acest mod de gândire, Savigny a fost cel care a pus bazele noii directive în materie de interpretare;
a se vedea Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, p. 338.
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, op.cit. p. 338
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jurisdicţională este o a treia putere care nu poate exista fără această putere normativă”1.
Un adept al jurisprudenţei ca sursă a dreptului pozitiv, M. Planiol, afirma că dreptul civil nu
putea să fie prezentat independent de jurisprudenţă, care constituie în viziunea sa un fel de „drept
cutumiar de formaţie recentă”, de o mobilitate fundamentală, care are autoritatea aplicaţiei, doctrina neavând decât o autoritate ştiinţifică2.
Lambert a fost cel care a susţinut rolul capital pe care îl au judecătorii, care deţin „monopolul
interpretării oficiale a dreptului”, l-au jucat pretutindeni şi în toate timpurile. El subliniază
importanţa jurisprudenţei, plină de mobilitate şi „adaptabilă prin excelenţă”3.
Însă, aşa cum şi J. Ghestin şi G. Gourbeaux consideră, o realitate a fost şi a rămas mereu
aceeaşi: jurisprudenţa este o „sursă a regulilor de drept”4 iar Cornil şi De Page cred că jurisprudenţa,
ca instituţie socială, trebuie să apeleze direct la mediul social, bucurându-se ca şi legea, de
generalitatea normelor sociale5. Ea este o „sursă considerabilă”, o „sursă fundamentală a regulilor
de drept” sau, aşa cum frumos spuneau H.L.Mazeaud şi J. Mazeaud, „jurisprudenţa este pentru
lege izvorul tinereţii”6.
Ëtienne Bartin în „Etude sur le régime dotal” admitea că judecătorul nu este numai un interpret7 pentru ca mai târziu propunea să intervină, pe lângă jurisprudenţa franceză, toată
jurisprudenţa străină, completată chiar cu legislaţia comparată pentru a se putea rezolva problemele de drept internaţional privat.
În perioada apariţiei Codului civil francez (1804) când s-a constatat o oarecare rămânere în
urmă a legilor faţă de evoluţia societăţii, adică o anumită „întârziere culturală” a dreptului deoarece acesta din urmă nu mai putea da soluţii faptelor concrete nou apărute, astfel, acesta începea
să-şi arate limitele. Este momentul în care vechile metode de cercetare a dreptului, bazate pe exegeza textelor, sunt supuse unor interpretări critice, fie de către Fr. Geny prin filtrul „liberei cercetari juridice”, fie a „liberului drept”, încercându-se astfel să se depăşească „criza dreptului” sau
„declinul dreptului”.
Astfel, R. Saleilles pleacă de la convingerea că interpretarea logică nu putea să acopere lacunele de interpretare pe care legea le lăsa deschise. Cercetările sale l-au condus la descoperirea
afinităţilor profunde a sistemelor de drept, ca soluţii susceptibile a fi adoptate şi adaptate dreptului francez. Compararea îl determina să stabilească profilul comun al aceleiaşi instituţii în mai
multe ordini juridice, deci un tip ideal legislativ8. Aceasta nu va face decât să adapteze legislaţia şi
mai ales jurisprudenţa la nevoile sociale căci după Saleilles dreptul comparat îşi exercită acţiunea
prin mijlocirea doctrinei şi a jurisprudenţei, oferind „indicaţii precise şi jaloane sigure tehnicii de
elaborare, de interpretare, de aplicare şi de adaptare a normei juridice naţionale”9.
«L’obligation par le juge de juger explique le pouvoir de créer le droit » et le pouvoir juridictionnel est un
troisième pouvoir qui ne peut exister sans avoir ce pouvoir normatif» a se vedea S. Belaïd, Essai sur le
pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, L.G.D.J., 1974, p. 79.
2
Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 11ed, L.G.D.J., Paris, 1899, t. I, n° 127.
3
A se vedea critica lui Gény, I, notă nr. 44 preluată din Tratatul de drept comparat. Introducere in dreptul
comparat, Leontin -Jean Constantinesco, op.cit., p. 149.
4
J. Ghestin şi G. Gourbeaux, Traité de droit civil. Introduction generale, 3eed., Librairie generale de droit
et de jurisprudence, 1990, nr. 383 şi urm.
5
Octavian Căpăţână, Jurisprudenţa ca izvor de drept, op.cit., p. 50.
6 H.L.Mazeaud şi J. Mazeaud, Leçon de droit civile, t.I, 1er vol., 4eed., Par Michel de Juglart, éditions
Montghrestien, 1967, nr.112.
7
Ëtienne Bartin, Etude sur le régime dotal, Paris, 1892 (în prefaţa cărţii), Travaux et Mémoires de
l’Université de Lille, 7.
8
Raymond Saleilles, Conception et objet de la science juridique du droit comparé (Procés verbaux et documents),
I, p. 173. În lucrarea sa, L’ecole historique et droit natural vorbeşte de „dreptul ideal care nu mai este un drept
absolut ci esenţialmente relativ, cel puţin în adaptarea sa la mediul istoric şi epoca dată”.
9
Leontin -Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat. Introducere in dreptul comparat, op.cit., p. 150.
1
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Teoria lui R. Saleilees1 privind dreptul comparat era orientată de două exemple: pe de o parte,
făcea analiza stiinţei juridice franceze dominată de un cod civil „îmbătrânit şi istovit” de „aritmetica stearpă” a interpretării exegetice iar, pe de altă parte, el era profund influenţat de concepţia
lui Jhering, convins că dreptul evoluează şi se adaptează mereu la realităţile sociale prin mijloace
empirice şi „total oarbe” sau în mod „conştinent, chibzuit şi obiectiv”2.
Pentru R. Saleilees un secol de existenţă a codurilor făcuse vizibil, în Franţa, „decalajul” dintre
norma juridică (textele codurilor) şi nevoile vieţii sociale. Şcoala exegetică nu găsise nici o soluţie
astfel încât să îl elimine, mai mult decât atât aceasta nu a făcut mai mult decât „să sape un şanţ
între doctrină şi jurisprudenţă, între dreptul oficial, dreptul cărturăresc şi dreptul viu”. Aşadar,
îmbunătăţirea dreptul francez cerea, în mod imperativ, reforme de natură legislativă combinate
cu cele de natură jurisprudenţială şi doctrinară.
Astfel, R. Saleilles găseşte o soluţie originală: el vrea să facă din dreptul comparat un instrument de politică jurisprudenţială. Cu alte cuvinte, această mişcare atribuie jurisprudenţei franceze
valoarea de izvor de drept pozitiv. Dar, în interiorul acestui curent, opiniile juriştilor de deosebeau cu privire la modelele, limitele, cauzele şi efectele jurisprudenţei ca sursă de drept pozitiv3.
Prin „puterea pretoriană”, unii autori erau de părere că, în cazul în care legea tace sau este
insuficientă, tribunalele aveau o putere largă de creaţie. Însă, în acest caz, se punea problema dacă
această putere se putea impune în viitor dat fiind faptul că era exercitată în mod concret şi cazuistic. Alţi autori, erau de părere că o soluţie consacrată jurisprudenţial câştiga o valoare „quasilegislativă”, impunându-se interpretului dar această soluţie contravenea principiului constituţional
al separaţiei puterilor în stat; „ea atribuia judiciarului o putere ce aparţinea exclusiv legislativului”4. Astfel, doctrina încearcă să-i găsească un suport argumentat şi justificări acceptabile5. Mircea Djuvara este de părere că „înainte de toate interpretarea trebuie să aibă în vedere, pe baza
textului clar, scopul legii, aşa cum a fost propusă şi cum trebui să fie în mod normal să fie. Trebuie
să i se atribuie textului un înţeles logic şi să nu ducă la nedreptăţi”6. În această privinţă, R. Saleilles
constată că „dacă împrejurările de fapt se schimbă, scopul legii se poate schimba; noul scop constatat din schimbarea împrejurărilor de fapt, trebuie aplicat de către instanţele judecătoreşti”, iar
nu „acela care ar fi putut fi la un moment dat în mintea creatorului legii, a legiuitorului”.
François Gény combate această opinie, apreciind că trebuie să aibă ca raţiune numai scopul
iniţial al legiuitorului, dar numai din „lucrările preliminare”, ci mai ales din necesităţile sociale şi
ştiinţifice respective. Considerând norma în vigoare ca fiind expresia unei voinţe inteligente
reprezentantul teoriei „liberei cercetări ştiinţifice”, François Gény critică, astfel, concepţiile lui
Saleilles7, argumentând că „procedeele de interpretare n-au valoare decât în măsura în care ajută
să aflăm voinţa suverană” şi „nu constrângem intenţia, pentru a descoperi, când e nevoie, ceea ce
exigenţele vieţii o cer”8. De aceea, metodele îşi pierd justificarea „din clipa în care vor tinde să
suplinească o voinţă, fie realmente absentă, fie insuficientă”9.
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Raymond Saleilles, Mélange de droit comparé, I, De la possession des meubles, Paris, 1907.
Leontin -Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat. Introducere in dreptul comparat, vol. 1, Restitutio,
Ed. ALL, Bucureşti, 1997, p. 146.
Leontin -Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat. Introducere in dreptul comparat, op.cit., p. 148
A se vedea critica lui Gény, I, nr. 84-86, II. Nr. 167, notă nr. 37 preluată din Tratatul de drept comparat.
Introducere în dreptul comparat, Leontin -Jean Constantinesco, op.cit., p. 148.
Eduard Lambert, în teza sa, înfăţişa jurisprudenţa ca pe un drept cutumiar modern, în stare să
însufleţească ori să creeze instituţii juridice, în lipsa legii, în La function du droit civil comparé: edude de
droit commun legislatif, Paris 1903.
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, Restitutio, Ed.
AllBeck, Bucureşti, 1999, p. 336.
Dar şi opiniile lui Lambert şi Windscheid.
François Gény, Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif, vol I, p.259.
François Gény, Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif, vol I, p.301.
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Acolo unde legea este clară, susţine François Gény, judecătorul nu are dreptul să încalce
adevăratul izvor de drept, legile şi cutumele. Dar sunt numeroase cazurile când judecătorul nu
întâlneşte o expresie clară a legii şi atunci este obligat să constate mai întâi faptele, împrejurările
sociale, aprecierile juridice din conştiinţa societăţii respective, să le constate cu toată rigoarea
ştiinţifică şi nu în mod arbitrar. Odată această operaţiune realizată începe operaţiunea de tehnică.
Toate aceste mijloace pe care le întrebuinţează interpretarea juridică: deducţii, inducţii, analogie,
rationamente a fortiori, per a contrario, ficţiuni, mijloace care sunt aşa de numeroase şi de specifice
în drept şi care „nu apar la prima vedere a fi o rigoare logică precisă, nu sunt decât tehnică
juridică şi încercări de aplicare practică a datelor care le-a constata ştiinţa”1.
Şcoala lui François Gény propune, în lipsa textelor, metoda „liberei investigări ştiinţifice”:
descoperirea lui ius naturae cu ajutorul raţiunii şi stabilirea elementelor materiale care formează
substratul dreptului, prin observare.
În consecinţă, „toate textele trebuie să fie coordonate între ele; nici un text nu trebuie să fie
privit izolat; textele trebuie să fie sistematizate; trebuie să fie studiate în aşa fel încât să se degaje
din ele principiile şi să se ajungă la elaborări raţionale. Acesta este rolul cel mai mare al doctrinei,
de fapt singurul ei rol”2.
În acest context doctrinal se plasează eseul lui Saleilees, care asigură jurisprudenţei, cu ajutorul dreptului comparat, un rol capital în evoluţia creatoare a dreptului pozitiv.
Aşa cum am arătat anterior, făcând din dreptul comparat un instrument de politică
jurisprudenţială, Saleilles îi încredinţa o nouă aplicaţie practică, „pe terenul aplicaţiilor practice,
în afara legilor sociologice care guvernează evoluţia societăţilor, nu puteai avea pretenţia de a
reţine ceva din toate aceste descoperiri pentru dezvoltarea dreptului modern”3. Metoda lui
Saleilles reduce dreptul comparat la o simplă metodă pusă în slujba politicii jurisprudenţiale.
În consecinţă, luând în considerare criteriile şi procedeele diverselor teorii, practica judiciară,
nu le-a acordat decât importanţa unor indicaţii utile, fără a accepta, însă, metodologia specifică
vreunei şcoli anumite. Astfel, usus fori a adoptat o poziţie eclectică, evidenţiindu-se în două
tendinţe4: pe de o parte, a văzut în lege exprimarea unei voinţe inteligente, dar s-a întrebat ce ar fi
decis legiuitorul în speţă, sub imperativul exigenţelor istorice, iar pe de altă parte, şi-a întemeiat
deciziile pe texte, pentru că aveau de câştigat în autoritate şi siguranţă, promovând continuitatea,
care asigură securitatea relaţiilor sociale.
Aşadar, funcţia „creatoare” de norme juridice generale ale jurisprudenţei, dobândită şi amplifi
cată în timp, a fost iniţial contestată, dar aceasta pare acum unanim acceptată, căutându-i-se doar
explicaţii rezonabile5. Şcoala veche exegetică, raţionalistă absolută, a căzut cu desăvârşire şi este
depăşită. Astfel, legea ca să devină drept pozitiv trebuie să treacă prin prisma jurisprudenţei6.
Profesorul român, Mircea Djuvara, conchide spunând: „jurisprudenţa, astfel, înţeleasă,
realizează dreptul în fapt de mai multe ori astfel decât îl arată litera strictă a legii, cutuma sau
doctrina. În acest sens, se poate spune că ea este izvorul formal adânc al dreptului pozitiv7.
1

2
3

4
5

6
7

Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, Restitutio, Ed.
AllBeck, Bucureşti, 1999, p. 339.
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, op.cit., p. 337.
Raymond Saleilles, La fonction juridique du droit comparé, Bulletin de la Société de législation comparée,
1896, p.166.
Octavian Căpăţână, Jurisprudenţa ca izvor de drept, op.cit., p. 50.
Ion Deleanu, Ficţiunile juridice, Ed. AllBeck, Bucureşti, 2005, p. 275. Tot în acelaşi sens, a se vedea: J.
Ghestin şi G. Gourbeaux, Traité de droit civil. Introduction generale, op.cit., nr. 421; L. Bach, Jurisprudence,
în Repertoire de droit civil, op.cit., bibliographie.
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, op.cit.
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Drept naţional, izvoare şi drept pozitiv, op.cit., p. 339.
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LEGAL AL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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RÉSUMÉ
Le contentieux administratif Roumain a été crée, selon le modèle français de l’époque, par la Loi
créant le Conseil d’Etat du 11 février 1864. Le régime qui a été institué par cette loi a été appliqué
aussi dans les territoires de Bessarabie, qui ont appartenu à l’Etat Roumain (trois départements ré
conférés à la Moldavie: Bolgrad, Cahul, Ismail). Après l’Union, en 1918, de la Bessarabie avec le Régate de Roumanie, la législation Roumaine du contentieux administratif a été en vigueur aussi dans le
reste du territoire de Bessarabie, jusqu’en 1940, quand cette région constitua la République Soviétique
Socialiste de Moldavie, dans le cadre de l’URSS. En 1941, la Roumanie reconquit les territoires de la
vieille Bessarabie, qui sont de nouveau occupés par le régime russe en 1944. Suite à l’établissement du
régime communiste, dans les deux pays l’institution du contentieux administratif est abrogée.
C’est seulement en 1967 (en Roumanie) et en 1987 (en Moldavie, une loi de URSS) que de nouvelles lois réglementant un contrôle judiciaire des actes administratifs illégaux de l’administration
sont adoptées, toutes les deux consacrant un contrôle limité par le grand nombre d’exceptions.
Après la chute du régime communiste en 1989, en Roumanie le contentieux administratif est réglementé par la Loi no. 29/1990 et constitutionnalisé dans le cadre démocratique basé sur la Loi fondamentale de 1991. En Moldavie, Etat indépendant de l’URSS depuis 1991, c’est la Constitution de 1994
qui a créé pour la première fois un contentieux administratif, conformément à la tradition démocratique qui a marqué son évolution. En cette matière, les articles des deux Constitutions étaient, en 1994,
identiques (art. 48 de la Constitution Roumaine, art. 53 de la Constitution de Moldavie).
A présent, dans les deux pays, le contentieux administratif est réglementé par de nouvelles lois organiques dont les différences principales font l’objet de cette brève étude comparative: la Loi Roumaine
no. 554/2004 et la première Loi du contentieux administratif de Moldavie, no. 793-XIV/2000.
Instituţia contenciosului administrativ român este creată prin Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1864, lege care s-a aplicat şi în teritoriile din Basarabia care au
făcut parte din Statul Român, respectiv cele trei judeţe din sudul Basarabiei retrocedate Principatului Moldovei: Bolgrad, Cahul, Ismail. După unirea, în anul 1918, a Basarabiei independente cu
Regatul României, legislaţia românească în materie s-a aplicat din nou şi în teritoriile basarabene
alipite, până în 1940 când aceasta va deveni parte a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste constituind Republica Societică Socialistă Moldovenească. În 1941 România recucereşte teritoriile
basarabene în 1941, dar acestea sunt din nou ocupate de regimul rus în 1944.
Pentru cele două state, România şi Moldova, urmează o lungă etapă istorică în care instituţia
juridică a contenciosului administrativ este abrogată.
În România, abia în 19671 iar, în Moldova, doar în 19872, sunt adoptate legi speciale privind
1

2

Legea nr. 1 din 26 iulie 1967 cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în
drepturile lor prin acte administrative ilegale
Legea cu privire la modul de atacare în instanţa judecătorească a actelor ilegale ale persoanelor cu funcţii
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un control judecătoresc al actelor administraţiei. Cele două regimuri legale speciale adoptate în
cele două state s-au caracterizat prin caracterul obiectului lor limitat consacrat prin sfera largă a
actelor exceptate de la control.
Dacă în România contenciosul administrativ a fost reglementat prin lege imediat după căderea
regimului comunist (Legea nr. 29/1990), fiind apoi consacrat constituţional prin Constituţia din
1991, în Republica Moldova, care şi-a declarat independenţa în 1991, după destrămarea URSS, con
tenciosul administrativ este constituţionalizat în anul 19941, prin textele noii legi fundamentale.
Dispoziţiile art. 532 din Constituţia Republicii Moldova sunt identice cu cele al art. 483 al Consti
tuţiei României (art. 52 după revizuirea constituţională din anul 2003, care a fost şi modificat4).
În prezent, în ambele state contenciosul administrativ este de domeniul legilor organice fiind
reglementat, în România, prin Legea nr. 554/2004, care a abrogat Legea nr. 29/1990, respectiv, în
Moldova, prin Legea nr. 793-XIV/2000, aici ca primă lege în domeniu.
Cu privire la natura contenciosului administrativ din România şi Republica Moldova şi
premisele asigurării unei justiţii administrative specializate
Prin tradiţie, legislaţia română privind contenciosul administrativ a consacrat un contencios
subiectiv de plină jurisdicţie şi doar în temeiul unor prevederi legale speciale un contencios obiectiv. Abia cu adoptarea Legii nr. 554/2004, contenciosul obiectiv român se bucură de un regim
juridic general, care excede sfera controlului de tutelă exercitat de prefect sau de alte subiecte
special legitimate. Prima lege a contenciosului administrativ din Republica Moldova consacră un
contencios general subiectiv, de plină jurisdicţie, sfera contenciosului obiectiv fiind consacrată
limitat la controlul judecătoresc este declanşat prin acţiunea prefectului, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, a avocatului parlamentar, în condiţiile Legii privind Avocatul
Parlamentar, a procurorului şi, potrivit textelor legale, a instanţei de judecată.
Prin modul în care organizează activitatea de contencios administrativ, noul regim legal consacrat în cele două state se înscrie în modelul mixt de la nivel european, dând în competenţa instan
ţelor judecătoreşti de drept comun competenţa generală de soluţionare a litigiilor de contencios
administrativ, în conformitate cu epocile legale anterioare, în care doar scurta etapă a Consiliului de
Stat (1864-1866) şi a Comitetelor Centrale şi locale de revizuire, respectiv a curţilor administrative
(1930-1933-1939; 1939-1948), aplicabile în aceste teritorii, se apropiaseră de modelul francez.
În România, Legea nr. 29/1990 a fost prima care a prevăzut, astfel cum a fost mai târziu consacrat şi prin Legea contenciosului administrativ din Republica Moldova (2000), crearea unor
secţii specializate pentru soluţionarea litigiilor administrative. Diferenţe notabile sunt însă de

1
2

3

4

de răspundere, ce lezează drepturile cetăţenilor din 30 iunie 1987, respectiv, la 2 noiembrie 1989, Legea
cu privire la contestarea în judecată a acţiunilor ilegale ale organelor administraţiei de stat şi ale
persoanelor cu funcţii de răspundere, ce lezează drepturile cetăţenilor
Publicat la 18 august 1994 în Monitorul Oficial nr. 1, în vigoare la 27 august 1994
Articolul 53, Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: „(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.” Observăm că potrivit art. 5 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,
procurorul, în limitele competenţei sale sale, poate sesiza instanţa de contencios administrativ pentru
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale următoarelor categorii de persoane: minori, persoane în
vârstă, handicapaţi; de asemenea, pentru apărarea interesului statului şi societăţii.
„Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: (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.”
„(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un
act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.”
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semnalat între cele două modele de organizare. Astfel, legea română prevedea încă din 1990 obligativitatea creării de secţii („colegii” în limbajul legal moldovenesc) la nivelul tuturor instanţelor
judecătoreşti ce au competenţa generală de soluţionare a litigiilor administrative, în vreme ce legea moldovenească din 2000 impune crearea acestor secţii doar la nivelul Curţii Supreme de
Justiţie1. Mai mult chiar, în sensul legii moldovene, litigiul de contencios administrativ este definit
ca un conflict „pasibil” a fi soluţionat de către instanţa de contencios administrativ competentă,
care astfel formulat nu consacră competenţa generală a instanţei specializate, deşi dispoziţiile
ulterioare privind competenţa materială o prevăd expres. În anul 2004, în baza noii Legi de organizare judiciară din România şi a noii Legi a contenciosului administrativ, reforma organizării
activităţii de contencios administrativ făcea un semnificativ pas înainte spre asigurarea specializării
judecătorului administrativ şi aproprierea de modelul german, prin crearea, până la 1 ianuarie
2008, a tribunalelor de contencios administrativ şi fiscal. Procesul nu s-a putut realiza până la
acest moment, o modificare a legii de organizare judiciară prevăzând încă în 2005 caracterul
facultativ al organizării tribunalelor specializate, avându-se în vedere îndeosebi resursele limitate
şi rămânând a se aprecia la nivel guvernamental oportunitatea creării, treptat, a acestora.
Deosebiri există şi în ceea ce priveşte crearea cadrului de apropiere a justiţiei administrative
de cetăţeni. În România prima instanţă de fond în materie administrativă este tribunalul, situat în
municipiul reşedinţă a judeţului, iar nu la nivelul judecătoriilor, ca instanţe de fond în litigii de
drept comun, mai accesibile teritorial locuitorilor din judeţe. În schimb, în Republica Moldova,
este tocmai instanţa de la baza sistemului organelor judecătoreşti – judecătoria - cea care a primit competenţa de a soluţiona în fond litigiile de contencios administrativ. Din punct de vedere al
stadiului actual de specializare a judecătorilor soluţia românească apare totuşi ca fiind mai
potrivită, şi recent s-a dorit consolidată prin crearea completelor de doi judecători pentru judecata în fond a litigiilor administrative2.
Iar dacă ambele state au optat pentru partajarea competenţei materiale de fond în materie de
contencios administrativ, în funcţie de natura autorităţii autor al actului administrativ3, constatăm
1

2

3

Art. 6 alin. (2) Pentru judecarea acţiunilor în contenciosul administrativ, la curţile de apel şi la Curtea
Supremă de Justiţie se instituie colegii specializate. (3) În curţile de apel unde nu pot fi instituite colegii
de contencios administrativ, acţiunile în contenciosul administrativ sînt judecate de complete de
judecată sau de judecători desemnaţi de preşedintele instanţei respective.
Legea nr. 262/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004, o soluţie care totuşi pare să
nu corespundă cu resursele de care dispune în prezent sistemul judiciar românesc.
Potrivit art. 10 al Legii române nr. 554/2004, (1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate
de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii
vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluţionează în fond de către
tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile
publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi
accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios
administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel. Completul
de judecată este format din 2 judecători. (2) 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 de
apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă
prin lege organică specială nu se prevede altfel.
În raport cu Legea actuală a contenciosului administrativ din Republica Moldova sunt relevante
următoarele dispoziţii: „Judecătoriile examinează litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a
cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care
sînt constituite şi activează pe teritoriul satului, comunei sau oraşului pentru promovarea intereselor şi
soluţionarea problemelor colectivităţilor locale, de serviciile publice descentralizate organizate în mod

326

că prin modul în care legislaţia moldovenească reglementează acest partaj de competenţe se
îndepărtează de dezideratul apropierii justiţiei administrative de cetăţeni în favoarea principiului
specialităţii judecătorului, conferind în competenţa curţilor de apel litigiile decurgând din actele
administrative ale autorităţilor de la nivel raional.
Deosebiri în reglementarea contenciosului administrativ indirect: excepţia de
„nelegalitate” / „ilegalitate”
În toate etapele istorice ale contenciosului administrativ, controlul indirect al actelor administrative a fost admis în jurisprudenţă şi promovat de doctrina noastră, uneori tocmai pentru a
suplini imposibilitatea realizării unui control judecătoresc direct. Cu toate acestea, prima consacrare legală expresă a acestei instituţii este realizată, atât în România, cât şi în Republica Moldova, prin legea din 2004 (art. 41 - „excepţia de nelegalitate”), respectiv legea moldovenească din
2000 (art. 13 – „excepţia de ilegalitate”2). Cele două reglementări sunt însă esenţial diferite.

1

2

autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de funcţionarii publici din cadrul organelor şi
serviciilor menţionate şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv, care prestează servicii
publice.” (art. 7 alin. 1); „Curţile de apel examinează în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea
în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de
autorităţile publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului, unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor
populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, de serviciile publice descentralizate organizate în mod
autonom în unitatea administrativ-teritorială respectivă, de serviciile publice desconcentrate, de
funcţionarii publici din cadrul organelor şi serviciilor menţionate, precum şi de persoanele de drept
privat de nivelul respectiv asimilate autorităţilor publice, care prestează servicii publice.” (art. 8 alin. 1);
„Curtea Supremă de Justiţie, în primă instanţă: a) exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative
cu caracter individual adoptate şi/sau emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern,
prin care sînt lezate drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în afara actelor
exceptate de la controlul judecătoresc...” (art. 10 alin. 1).
(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii
acestuia, 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, sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi
suspendă cauza, încheierea de sesizare a instanţei de contencios administrativ nu este supusă niciunei
căi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacată odată cu fondul.
Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de
nelegalitate este instanţa de contencios administrativ competentă să o soluţioneze. (2) Instanţa de
contencios administrativ se pronunţă, după procedura de urgenţă, în şedinţă publică, cu citarea părţilor
şi a emitentului. În cazul în care excepţia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare
la dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ. (3) Soluţia instanţei de
contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare şi
se judecă de urgenţă şi cu precădere. (4) 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.
(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ, emis de o autoritate publica, poate fi cercetata
oricind in cadrul unui proces intr-o pricina de drept comun, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea
partii interesate. (2) Incheierea prin care se ridica exceptia de ilegalitate in fata instantei de contencios
administrativ se intocmeste in conditiile Codului de procedura civila. (3) In cazul in care instanta
constata ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului in fond, ea sesizeaza, prin incheiere
motivata, instanta de contencios administrativ competenta si suspenda cauza. (4) Instanta de contencios
administrativ examineaza exceptia de ilegalitate in termen de 10 zile, pronuntind hotarirea
corespunzatoare in numele legii. (5) Hotarirea instantei de contencios administrativ poate fi atacata cu

327

Este în primul rând de remarcat soluţia opusă în ceea ce priveşte obiectul excepţiei, în dreptul
românesc limitată la actele administrative unilaterale individuale, un contencios subiectiv „indirect”,
un mijloc de apărare a părţii, pe când în dreptul moldovenesc numai la actele administrative normative, un contencios obiectiv „indirect”1, o adevărată acţiune a cărei soluţionare profită tuturor, nu doar
părţilor litigante ca în dreptul român. Sunt ambele soluţii particulare la nivel european2.
Cu toate că în ambele regimuri legale, competenţa de soluţionare a excepţiilor este de competenţa
instanţelor de contencios administrativ, soluţie rară în sisteme legale de la nivel european, efectele
hotărârii judecătoreşti de admitere a excepţiei de nelegalitat/ilegalitate sunt fundamental diferite. În
dreptul românesc, „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”. În dreptul moldovenesc „actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale îşi pierd puterea juridică la data rămânerii definitive a hotărârii
instanţei de contencios administrativ şi nu pot fi aplicate pe viitor” iar „consecinţele juridice ale
actului administrativ cu caracter normativ declarat ilegal sînt înlăturate de către organul de autoritate care l-a adoptat sau l-a emis.” Legea nu merge însă mai departe pentru a determina şi garanţii
procesuale de natură a asigura înlăturarea acestor consecinţe.
În fine, constatăm un regim de celeritate al procedurii de soluţionare a excepţiei de ilegalitate
mult mai ferm în legislaţia moldovenească, care prevede termene de soluţionare a excepţiei (10 zile),
de introducere a recursului (5 zile) şi de soluţionare a recursului (10 zile), legea română optând
pentru o soluţie mai flexibilă pentru soluţionarea excepţiei „instanţa de contencios administrativ se
pronunţă, după procedura de urgenţă, în şedinţă publică, cu citarea părţilor şi a emitentului.”
Particularităţi ale procedurii de soluţionare a litigiilor de contencios administrativ
Atât România, cât şi Republica Moldova, consacră un regim de contencios administrativ
aşezat pe principiul dublului grad de jurisdicţie, în care calea ordinară de atac, recursul, este dat
în competenţa unei instanţe superioare celei care a pronunţat hotărârea în fond. Cele două
regimuri juridice se remarcă însă prin numeroase deosebiri în procedura de judecată. De asemenea, accesul la serviciul public al justiţiei administrative în Republica Moldova nu este condiţionat
de plata taxelor de timbru, opţiune de altfel destul de rară la nivel european (în Finlanda, Franţa,
Luxemburg şi Suedia), de favoare pentru reclamatul particular, în România consacrată în contenciosul de tutelă al prefectului.
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recurs in termen de 5 zile. (6) Recursul declarat impotriva hotaririi pronuntate asupra exceptiei de
ilegalitate se judeca in termen de 10 zile. (7) Dupa examinarea exceptiei de ilegalitate, instanta de
contencios administrativ restituie dosarul cu hotarirea sa instantei care a ridicat exceptia de ilegalitate.
(8) In cazul in care instanta de contencios administrativ constata ilegalitatea actului administrativ,
instanta care a ridicat exceptia de ilegalitate solutioneaza cauza fara a tine cont de acest act administrativ.
(8) Actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale isi pierd puterea juridica la
data raminerii definitive a hotaririi instantei de contencios administrativ si nu pot fi aplicate pe viitor.
(9) Consecintele juridice ale actului administrativ cu caracter normativ declarat ilegal sint inlaturate de
catre organul de autoritate care l-a adoptat sau l-a emis.
Ne atrag atenţia prevederile art. 5 lit. e) din legea moldovenească, care consacră ca şi subiect cu drept de
sesizare în aceste litigii instanţele judecătoreşti, de drept comun sau de contencios administrativ, în
condiţiile în care excepţia de nelegalitate apare ca o chestiune incidentă ridicată în cadrul unui proces
pendinte de a cărei soluţionare depinde şi fondul procesului în curs. Este o prevedere care astfel formulată
pare să consacre o categorie de acţiuni de contencios administrativ în care instanţa de judecată apare ca
reclamant? Nu trebuie interpretate diferitele prerogativele de instrucţie a cauzelor care conferă luarea
anumitor măsuri de către instanţă, din oficiu, cu calitatea sa de parte într-un proces.
O reglementare asemănătoare reglementării moldoveneşti se regăseşte în dreptul leton, Legea privind
procedura în cauze administrative nr. VIII-1029 din 14 ianuarie 1999.
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Recursul administrativ prealabil
În contenciosul administrativ, „plângerea prealabilă” (formulă consacrată în dreptul românesc) şi „cererea prealabilă” (formula legiuitorului de peste Prut), sunt reglementate îndeosebi în
considerarea semnificaţiei pe care recursul administrativ o dobândeşte în aceste categorii de litigii, de condiţie de admisibilitate a acţiunii judiciare. Potrivit dispoziţiilor legale (art. 2 alin. 1 lit. j
din Legea română nr. 554/2004), doar plângerea prealabilă solicitând revocarea sau modificarea
actului administrativ, respectiv revocarea totală sau parţială a actului administrativ şi repararea
pagubei cauzate (art. 14 alin. 1 şi art. 16 alin. 2 al Legii moldoveneşti nr. 793/2000), leagă recursul
administrativ prealabil de acţiunea judiciară. Cererea se poate adresa fie autorităţii emitente, fie
celei ierarhic superioare, dacă aceasta există, dar caracterul obligatoriu este mai extins în dreptul
moldovenesc1, unde vizează nu doar actele administrative individuale, ci şi cele normative (cu
toate că art. 14 alin. 1 foloseşte sintagma „30 de zile de la data comunicării actului”; alin, 3 l
aceluiaşi articol dispune însă că doar termenul de 30 de zile nu se aplică în cazul actelor normative, nu şi caracterul obligatoriu al recursului prealabil). În ceea ce priveşte litigiile având ca obiect
contracte administrative, în dreptul românesc este procedura concilierii prealabile cea care a fost
asimilată unei plângeri prealabile (în vreme ce legea moldovenească nu distinge), iar acţiunile de
contencios formulate de către prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţională
a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe
sau dispoziţii din ordonanţe (acestea din urmă neputând face obiectul acţiunilor de contencios
administrativ în Republica Moldova), precum şi în cazurile de refuz nejustificat de a rezolva o
cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal2 plângerea prealabilă nu este obligatorie.
Un termen similar de soluţionare a recursului administrativ prealabil, de 30 de zile, este în
vigoare în procedurile celor două state, cu precizarea că în dreptul românesc este vorba de un
termen general, care nu se aplică doar în recursurile prealabile acţiunilor de contencios administrativ (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor), şi
care potrivit Legii nr. 554/2004 poate fi depăşit, pentru motive temeinice, în termenul de 6 luni
de la data emiterii actului administrativ. Dreptul moldovenesc a optat pentru un termen special
unic de soluţionare a cererilor prealabile acţiunilor judiciare administrative, care nu pot fi introduse după expirarea acestuia.
Obiectul cererii şi acte exceptate
Sub aspectul categoriilor de acte care nu pot face obiectul acţiunilor în contencios administrativ, legislaţiile de contencios administrativ de la nivel european au evoluat în sensul unei restrângeri a sferei de acte exceptate de la controlul judecătoresc sau controlul pe calea contenciosului administrativ. Unele legislaţii naţionale, precum cea letoniană sau ungară, nu prevăd
1

2

Pentru motivarea raţiunilor unei asemenea soluţii, a se vedea M. Orlov, Drept administrativ, Ed. Epigraf,
Chişinău, 2001, p. 206
În sens similar sunt şi dispoziţiile art. 16 alin. 2 din legea moldovenească, dar numai în considerarea
unui drept subiectiv: „(2) Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ în
cazurile expres prevăzute de lege şi în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al
său prin nesoluţionarea în termenul legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea
dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate.” De asemenea, sensurile pe care cele două legi le conferă
refuzului expres de a soluţiona cererea sunt substanţial diferite: un sens general vizând actul de respingere
a cererii prealabile, în dreptul moldovenesc, respectiv „exprimarea explicită, cu exces de putere
[exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute
de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor], a voinţei de a nu rezolva cererea unei
persoane” şi, asimilată refuzului nejustificat, „nepunerea în executare a actului administrativ emis ca
urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”.
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excepţii, iar în celelalte excepţiile sunt foarte limitate şi în puţine cazuri ele fiind consacrate pe
cale constituţională. Între categoriile de excepţii ce pot fi remarcate în România şi Republica
Moldova reţinem categoria actelor cu caracter politic privind relaţiile dintre puterile publice şi, în
mai puţine cazuri, acte din domeniul apărării naţionale, în statele aici prezentate, actele de comandament cu caracter militar.
Din observarea diferitelor etape ale istoriei contenciosului administrativ român, pot fi desprinse două direcţii principale de reglementare a obiectului şi limitelor acţiunilor de contencios
administrativ: pe de-o parte, o concepţie limitată de control, în care erau supuse controlului pe
calea contenciosului administrativ doar categoriile de acte administrative expres consacrate prin
lege (îndeosebi în primele epoci legislative); pe de altă parte, o concepţie largă, care admite în
general un control al actelor administrative, doar excepţiile fiind expres reglementate. În cadrul
acestei din urmă concepţii, de remarcat însă, atât în România, cât şi în Republica Moldova, că
unele reglementări au extins atât de mult sfera excepţiilor încât regula căpătase dimensiuni de
excepţie (cazul Legii române nr. 1/1967 şi ale Legii moldoveneşti din 30 iunie 1987).
În prezent, legislaţia Republicii Moldova consacră o sferă mai largă de acte exceptate de la
controlul pe calea contenciosului administrativ în raport cu legea românească (deşi remarcăm că
titlul art. 41 face referire la acte exceptate de la „controlul judecătoresc”!), în cadrul cărora atrage
atenţia excepţia referitoare la hotărârile Guvernului (pentru care este admis doar un control de
constituţionalitate2). Din prevederile lit. f) ale art. 4 al legii se poate deduce indirect că actele ad1

2

În varianta actuală a legii: „a) actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova
şi Guvernului, precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele
Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale
sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de
stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit; b) actele administrative cu caracter diplomatic
referitoare la politica externă a Republicii Moldova; c) legile, decretele Preşedintelui Republicii Moldova
cu caracter normativ, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului cu caracter normativ, tratatele internaţionale
la care Republica Moldova este parte, care sînt supuse controlului de constituţionalitate; d) actele de
comandament cu caracter militar ; e) actele administrative referitoare la securitatea naţională a Republicii
Moldova, la exercitarea regimului stării excepţionale, la măsurile de urgenţă luate de autorităţile publice
în vederea combaterii calamităţilor naturale, incendiilor, epidemiilor, epizootiilor şi altor fenomene de
aceeaşi natură; [în dreptul românesc actual, „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” art. 5 alin. 3 al Legii nr.
554/2004] f) actele administrativ-jurisdicţionale de sancţionare contravenţională şi alte acte
administrative pentru a căror desfiinţare sau modificare legea prevede o altă procedură judiciară; g)
actele de gestiune emise de autoritatea publică în calitate de persoană juridică, în legătură cu administrarea
şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat; h) actele administrative emise pentru executarea
hotărîrilor judecătoreşti irevocabile.
Prin Hotărârea nr. 9 iulie 2001, Curtea Constituţională a Republicii Moldova s-a pronunţat în sensul că
actele administrative cu caracter individual emise de către autorităţile publice centrale, inclusiv de Guvern,
„pot fi supuse controlului legalităţii de către instanţa judecătorească în condiţiile legii”, o decizie care a avut
în vedere dispoziţiile art. 53 din Constituţie, anterior citat, şi ale art. 135 alin. (1) lit. a), care recunoaşte
dreptul Curţii Constituţionale de a controla şi constituţionalitatea actelor administrative emise de
Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvern. Între statele europene care au reglementat doar un
control direct de constituţionalitate al actelor administrative normative, Germania (actele administrative
normative federale, cf. Art. 93 din Constituţie) şi Portugalia (art. 280 şi 281 din Constituţie). Pentru o
critică a reglementării din legea moldovenească, a se vedea M. Orlov, op. cit.; J. Meyer-Ladewig, A. Pascari,
E. Fistican, V. Doagă, Ghe. Creţu, Comentariul Legii contenciosului administrativ. Republica Moldova,
Editura Cartier, Chişinău, 2002, p. 42, cu o propunere de revizuire constituţională
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ministrativ-jurisdicţionale sunt susceptibile de atac în contencios administrativ, dacă prin lege nu
este consacrat un recurs paralel. Din punct de vedere tehnic-juridic, ni s-ar fi părut mult mai
oportună sintetizarea tuturor situaţiilor de recurs paralel într-o formulare generică, cu atât mai
mult cu cât reglementarea excepţiilor de această natură erau deja reglementate prin lege. O confirmare nu numai că nu este necesară (decât dacă legile care consacrau recursurile paralele aveau
caracter ordinar), dar exprimă voinţa unei autolimitări a competenţei judecătorului de contencios administrativ în unele cauze care, poate, în evoluţia instituţiei, s-ar cuveni a-i fi conferite.
Considerăm susceptibile de critici dispoziţiile lit. d) ale acestui articol, care exceptează de la
control judecătoresc „actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de destituire din funcţie a
militarilor şi persoanelor cu statut militar”, litigii care nu rezultă din raporturi civile, ci din raporturi administrative. Această excepţie legală expresă privează un important grup de persoane de
însăşi exerciţiul accesului la justiţie şi apare limitată prin modul în care s-a inspirat din
jurisprudenţa CEDO referitoare la contenciosul agenţilor statului şi aplicabilitatea art. 6 alin. (1)
din Convenţie (în special Decizia din 8 decembrie 1999, în cauza Pellegrin c. Franţei). De altfel,
principiul general enunţat în jurisprudenţa anterioară a Curţii europene, în sensul că contestaţiile
privind recrutarea, cariera şi încetarea activităţii funcţionarilor ies, ca regulă, din câmpul de aplicare a art. 6 alin. (1) al Convenţiei1, a fost deja limitat, cu cât actele de aplicare a sancţiunilor
disciplinare şi de destituire din funcţie a militarilor şi persoanelor cu statul militar sunt susceptibile a afecta drepturile patrimoniale ale acestora, şi a intra astfel în categoria de pretenţii admise
de către Curtea de la Strasbourg în sfera competenţei sale jurisdicţionale, vizând art. 6 alin. (1) al
Convenţiei. În Decizia Pellegrin c. Franţei, Curtea îşi exprimase chiar intenţia de „a pune capăt
incertitudinii care există în jurul aplicării garanţiilor art. 6 alin. (1) în litigiile între stat şi agenţii
săi” şi de a găsi un criteriu permiţând „asigurarea unui tratament egal al agenţilor publici ce
ocupă funcţii echivalente sau similare în statele părţi la Convenţie, independent de sistemul de
angajare practicat pe plan naţional”.
Aspecte generale privind regimul termenelor
O trăsătură particulară a procedurii contenciosului administrativ este instituirea unor termene
pentru exercitarea acţiunilor judiciare, care îşi află temei în necesitatea de a concilia principiul
legalităţii şi principiul securităţii juridice. Limitele temporale variază de la un sistem naţional la
altul, obiectul acţiunii fiind un criteriu principal. Termenul de prescripţie de 30 de zile pentru
introducerea acţiunii, prevăzut de legea moldovenească, este un termen „regulă” la nivel european, spre deosebire de regimul instituit de legislaţia românească care mult mai favorabilă reclamantului, consacrând termenul de prescripţie de 6 luni. În ambele sisteme juridice, persoanele
pot fi repuse în termen potrivit regulilor de procedură civilă. Totuşi, legea română admite şi introducerea unei acţiuni după expirarea termenului de 6 luni, dar înăuntrul termenului de 1 an
(termen de decădere) de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii
cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz, dacă împrejurarea care a împiedicat-o să acţioneze s-a produs înăuntrul termenului de prescripţie de 6 luni, reclamantul trebuind să solicite în acţiunea sa motivele temeinice care l-au împiedicat să acţioneze, care vor fi
puse în discuţia părţilor, sarcina probei revenind reclamantului.
Instrucţia cauzei şi garanţii de executare a hotărârilor judecătoreşti
Dacă la nivel european, unele legislaţii au optat pentru reglementări speciale în ceea ce priveşte
forma şi conţinutul actului de sesizare a instanţei administrative, practica românească şi legislaţia
actuală moldovenească confirmă aplicarea dispoziţiilor de drept comun procesual. Remarcăm
preocuparea legiuitorului din Republica Moldova pentru instituirea unui cadru legal cât mai
1 A se vedea Decizia Massa c. Italie du 24 août 1993 în relaţie cu cereri patrimoniale în materie de pensie.
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rapid de soluţionare a cererilor de contencios administrativ, în această fază procesuală prin recomandarea unui termen de 3 zile pentru ca judecătorul, după primirea cererii, să decidă primirea
sau respingerea acţiunii (art. 22 alin. 1), respectiv, în primul caz, fixarea datei primei înfăţişări în
cel mult 10 zile de la data depunerii cererii pe rol.
Principiul rolului activ al judecătorului este nuanţat de prerogativele speciale ce-i sunt conferite în instrucţia cauzei, în cele două sisteme legale. De altfel, în cea mai mare parte a sistemelor
europene de contencios administrativ, procesul se caracterizează prin caracterul inchizitoriu al
procedurii1, în sensul că judecătorul are prerogative (şi obligaţii) care îi permit să ia anumite
măsuri de instrucţie, să conducă investigaţii din oficiu, să solicite probe, când cele furnizate de
către părţi sunt insuficiente. Obligaţia administraţiei de a prezenta dosarul cauzei şi puterile
judecătorului în a solicita şi sancţiona neexecutarea acestei obligaţii legale a administraţiei
reprezintă în dreptul românesc şi moldovenesc o trăsătură tradiţională a procedurii judiciare
administrative. Această particularitate este într-o anumită relaţie cu caracterul preponderent
scris al procedurii de contencios administrativ, dosarul administrativ fiind unul dintre mijloacele
principale de care dispun instanţele administrative spre a soluţiona aceste litigii, în care se atacă
acte a căror legalitate sau ilegalitate va fi probată pe baza dosarului. Legislaţiile, românească şi
moldovenească, nu prevăd însă detalii referitoare la conţinutul dosarului administrativ, însă
având în vedere obiectul litigiului se poate deduce că este vorba de acele documente elaborate şi
reunite în vederea deciziei, precum propuneri, iniţiative, rapoarte, avize etc., din faza procedurală
prealabilă, concomitentă luării deciziei (procese-verbale de şedinţă), ulterioare, orice documente
utile cauzei şi, în principiu, numai cele utile cauzei.
Legea română nr. 29/1990 recunoştea judecătorului de contencios administrativ prerogativa
de a cere autorităţii pârâte să-i comunice de urgenţă actul atacat împreună cu întreaga documentaţie
care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei,
inclusiv în situaţia în care obiectul acţiunii îl formează un refuz nejustificat. Potrivit art. 10 al legii, dacă autoritatea administrativă nu trimitea lucrările cerute în termenul stabilit de instanţă,
conducătorul acesteia era obligat să plătească statului, cu titlu de amendă, 500 de lei pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Încă din acea perioadă legislativă s-a criticat nivelul simbolic,
nerezonabil, al nivelului acestei amenzi, care ar fi trebuit să aibă forţa de a constrânge autoritatea
să răspundă cu promptitudine solicitării instanţei înscriindu-se astfel în spiritul de celeritate care
guvernează procedura contenciosului administrativ. Ca soluţie, s-a propus un anumit procent din
salariul mediu pe economie la data sancţionării, sau un procent (10%) din salariul persoanei
sancţionate2. Dacă procentul stabilit în raport cu salariul mediu prezintă avantajul de a se putea
stabili din oficiu, în funcţie de informaţiile de referinţă publicate de către autoritatea publică
competentă, a doua soluţie, mai echitabilă, în sensul că proporţională cu situaţia persoanei, se va
putea dispune numai în temeiul documentelor furnizate de angajator. Legea nr. 554/2004 dispune
că „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.” (art. 13 alin. 4).
Reglementarea moldovenească stabileşte un termen de depunere a documentelor (prima zi de
înfăţişare) şi o amendă judiciară „în mărime de până la 10 salarii minime pentru fiecare zi de
întârziere nejustificată”, nivel de natură a contracara practicile administrative contrare. Nu putem
însă să nu remarcăm o anumită inconsecvenţă a reglementării, astfel că în raport cu actul final al
judecăţii şi executarea acestuia, reglementarea moldovenească nu mai prevede (după modificarea
1
2

Caracterul acuzatoriu al procedurii se remarcă în statele de influenţă anglo-saxonă: Marea Britanie, Irlanda, Malta
Verginia Vedinaş, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Bucureşti, 1999, p.129
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din anul 2001 a legii contenciosului administrativ) garanţii speciale de executare urgentă a
hotărârii judecătoreşti care condamnă administraţia la obligaţii de a face, pentru ca particularul
să-şi poată asigura drepturile în confruntare cu eventuala rezistenţă a autorităţii1, de genul celor
care prin tradiţie au fost reglementate în dreptul românesc aplicabil în teritoriile de peste Prut şi
perfecţionate în prezent în articolul 242 din noua Lege românească a contenciosului administrativ, inclusiv prin instituirea daunelor cominatorii. Într-o formulare mai elaborată (incluzând aici
si dispoziţiile art. 25 ale legii româneşti) se preiau o serie de norme din vechea reglementare (Legea nr. 29/19903, art. 10 alin. 3, care făcea referire la „întârzierea nejustificată”) aducându-se
totodată şi unele elemente de noutate. În privinţa regimului sancţionator, se menţine soluţia
amenzii „procesual-administrative” ca mijloc de presiune şi sancţionare în cazul refuzului de
conformare a autorităţii publice la dispoziţiile din titlul executor, cuantumul amenzii fiind stabilit într-o manieră neechivocă, şi care nu mai necesită intervenţii ulterioare de actualizare bine
cunoscute în etapele tranziţiei, la 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de
întârziere, conform cu opiniile exprimate în literatura de specialitate, ce propuseseră dimensionarea amenzii în forma unor procente iar nu a unei sume fixe de bani. În legislaţiile europene,
chiar din grupul de state care a aderat recent la Uniunea Europeană, sunt reglementate niveluri
chiar mai ridicate ale amenzilor, în acest caz ca sumă fixă posibil a fi impusă spre plată în mod
repetat. Sub aspect procedural, textul românesc prevede chiar o escaladare a incidenţei sancţiunilor,
de la termenul legal (sau după caz judiciar impus de instanţă) pentru executarea de bunăvoie a
dispozitivului hotărârii, trecând apoi la aplicarea sancţiunii amenzii cu obligarea la despăgubiri
pentru întârziere, dacă înăuntrul acestui termen autoritatea nu s-a conformat, până în final la
represiunea penală contra conducătorului autorităţii publice care se opune executării hotărârii
instanţei. Amenda se face venit la bugetul de stat, întrucât ea nu joacă rolul unei despăgubiri în
favoarea părţii vătămate, jucând un rol pozitiv în constrângerea organului administrativ de a
proceda la executarea hotărârii rămase definitive4.
Caracterul inchizitoriu al procedurii atenuează asimetria, inegalitatea între administrat şi
1
2

3

4

Se vor aplica prevederile Codului de procedură civilă
Obligaţia executării: (1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să
înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite
operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în
cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile
a hotărârii. (2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau,
după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar
reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. (3) Neexecutarea din motive imputabile sau
nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa de contencios
administrativ, în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzute la alin. (2), constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei
În relaţie cu această problemă se discutase în doctrină asupra determinării instanţei competente a soluţiona
cererile pentru plata daunelor de întârziere în temeiul art 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 29/1990 care prevăd că
(1) Dacă, în urma admiterii acţiunii, autoritatea administrativă este obligată să înlocuiască sau să modifice actul
administrativ, să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive se va face
la termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii
definitive a hotărârii. (2) În cazul în care termenul nu este respectat se va aplica conducătorului autorităţii
administrative sancţiunea prevăzută la art. 10 alin. (3), iar reclamantului i se vor putea acorda daune pentru
întârziere. Instanţa hotărăşte în camera de consiliu, de urgenţă, la cererea reclamantului, cu citarea părţilor, fără
plata vreunei taxe de timbru, hotărârea fiind definitivă şi executorie. În practica Curţii Supreme de Justiţie s-a
statuat că, în rezolvarea cererilor de plata daunelor de întârziere, competenţa de soluţionare revine instantei de
contencios administrativ de fond.
Ioan Leş, Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura CH Beckm Bucureştim 2005, pp. 1221-1222
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administraţie care caracterizează raporturile active de drept administrativ, care se prelungeşte în
stadiul procedurii contencioase1. Dacă, în dreptul român, administratul - reclamant în primă
instanţă, are sarcina de a face probatoriul pretenţiilor sale, în dreptul moldovenesc, sarcina
probaţiunii în acţiunile în anulare este pusă pe seama pârâtului, iar, în materie de despăgubire,
sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.
În etapa instrucţiei cauzei, unele legislaţii, fără a exclude oralitatea în cadrul dezbaterilor, recunosc judecătorului prerogativa de a statua şi fără audieri orale (fie din raţiuni ce ţin de accelerarea procedurii, fie la cererea părţilor ori, în Germania, cu consimţământul acestora, se poate
renunţa la dezbaterile orale). Însă ca principiu, procedura de contencios administrativ rămâne la
dispoziţia părţilor, care pot decide închiderea litigiului, sau retragerea acţiunii. Şi din această
perspectivă reglementările aici comparate sunt particular deosebite. Astfel, legea moldovenească
sancţionează neprezentarea la şedinţa de judecată, fără motive temeinic justificate, a părţilor şi/
sau a reprezentanţilor lor, permiţând examinarea cererii în lipsa acestora, iar, în cazul în care este
imposibil de a judeca cauza în lipsa reclamantului, instanţa de contencios administrativ va scoate
cererea de pe rol. Dreptul român, deşi nu conţine prevederi similare, dând expresie prioritară
dreptului la apărare a părţii, prevede în schimb că acţiunile introduse de persoanele de drept
public şi de orice autoritate publică, în apărarea unui interes public, precum şi cele introduse
împotriva actelor administrative normative nu mai pot fi retrase, cu excepţia situaţiei în care sunt
formulate şi pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime de care pot dispune persoanele
fizice sau juridice de drept privat (art. 28 alin. 3).
Incidente în cursul judecăţii – suspendarea executării actului administrativ atacat
Regimul judiciar al suspendării executării actelor administrative a reprezentat întotdeauna o
chestiune sensibilă a dreptului administrativ. Sesizăm că şi sub acest aspect cele două sisteme
naţionale prezintă particularităţi importante.
Dreptul moldovenesc, consacrând tacit caracterul nesuspensiv de executare al acţiunii de
contencios administrativ, îşi modifică prin Legea nr. 726/2001 opţiunea iniţială care admitea introducerea de către persoana vătămată a unei cereri de suspendare a executării actului administrativ o dată cu introducerea recursului administrativ prealabil graţios sau ierarhic, în cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube iminente. În prezent, o atare cerere este
admisibilă doar concomitent cu înaintarea acţiunii. Pentru aceleaşi raţiuni, măsura poate fi luată
şi din oficiu de către instanţă. În ansamblu, un regim mult mai limitat decât cel din dreptul român,
care prin noua lege a contenciosului administrativ, instituie soluţii novatoare şi în ceea ce priveşte
suspendarea executării actului administrativ2, care este admisă a fi formulată atât în faza proce1

2

Jacques Chevallier, Le droit administratif, droit de privilege?, în „Pouvoirs. Revue Fracaise d’Etudes
Constitutionnelles et Politiques”, no. 46/1988, p. 51
Art. 14. - Suspendarea executării actului (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube
iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii
ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea
executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care
persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea
încetează de drept şi fără nicio formalitate. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă
şi cu precădere, cu citarea părţilor. (3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba
grav funcţionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ
normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2)
aplicându-se în mod corespunzător. (4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de
drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de
executare. (5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat
de către instanţă, acesta este suspendat de drept, în acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă. (6)
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durii prealabile, cât şi odată cu cererea de chemare în judecată. Modificările aduse Legii române
nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007 clarifică aspecte procedurale importante: chestiunea
condiţiilor de admisibilitate a unei cereri de suspendare formulată înaintea introducerii acţiunii
judiciare, problematica cererilor succesive de suspendare întemeiate pe aceleaşi motive, consacrarea expresă a caracterului nesuspensiv al recursului contra unei hotărâri de suspendare, motivele care permit judecătorului să ordone măsura suspendării când a fost sesizat prin acţiunea
principală de anulare, determinarea actelor care pot fi suspendate de către judecător înainte ca
acesta să fi fost sesizat printr-o acţiune în anulare (numai actele administrative unilaterale), o
soluţie expresă pentru cazul în care persoana prejudiciată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile şi când suspendarea încetează de plin drept şi fără nici o altă formalitate, lărgirea sferei serviciilor publice administrative a căror continuitate poate fi protejată prin
cererea de suspendare a Ministerului Public (toate, nu doar cele naţionale), efectele hotărârii de
suspendare (orice formă de executare silită este blocată, restabilirea situaţiei anterioare adoptării
actului în timpul perioadei de suspendare).
Efectele hotărârii judecătoreşti
Deşi doar în ansamblu său problematica soluţiilor pe care le pot pronunţa judecătorii
administrativi reflectă cel mai bine rolul şi eficienţa activităţii de contencios administrativ, fiind
nevoiţi aici a limita prezentarea, vom aborda în final aspecte arareori analizate, respectiv efectele
recunoscute unora dintre categoriile cele mai importante de hotărâri de contencios administrativ,
hotărârile de anulare a actelor administrative.
Cât priveşte efectele juridice ale hotărârii judecătoreşti, sesizăm, pe de-o parte, prevederile
din noua lege românească a contenciosului administrativ, potrivit cărora „Hotărârile judecătoreşti
definitive şi irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter
normativ sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor” (art. 23), şi dispoziţiile art. 29
din legea moldovenească, care reglementează efectele anulării actului administrativ: „(1) Actul
administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a produce efecte juridice din momentul în care
hotărârea instanţei de contencios administrativ devine irevocabilă. (2) Ţinând cont de unele
circumstanţe concrete şi de eventualitatea survenirii unor urmări juridice negative, instanţa de
contencios administrativ poate stabili, prin hotărârea sa, că normele declarate nule nu vor produce
efecte juridice de la data adoptării actului administrativ”.
În conformitate cu principiile generale ale dreptului, actele nule trebuie considerate ca
inexistente şi neproducătoare de efecte juridice iar doctrina noastră administrativă a confirmat,
ca regulă, efectul retroactiv al actelor de anulare. Prin excepţie, legea română a contenciosului
administrativ prevede că un act administrativ normativ anulat de către instanţa judecătorească va
fi considerat a fi produs efecte juridice până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de
anulare. Se poate conchide că, până la acest moment, şi actele emise/adoptate în aplicarea acestui
act urmează a fi considerate că şi-au produs efecte juridice, validitatea acestora ridicându-se
Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive. (7) Suspendarea
executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea
duratei suspendării. Art. 15. Solicitarea suspendării prin acţiunea principală - Art. 15. - (1) Suspendarea
executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la
art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat.
În acest caz, instanţa poate 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. (2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2)-(7) se
aplică în mod corespunzător. (3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar
introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea. – Cf. modificărilor şi
completărilor aduse Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007
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ulterior acestui moment1, cu toate că, în principiu, anularea unor asemenea acte de către instanţa
de judecată trebuie considerată ca având efect retroactiv.
Noua soluţie legală promovată de Legea nr. 554/2004 trebuie să fi avut în vedere efectele
juridice extinse pe care anularea unui act administrativ normativ le-ar produce în raporturile
juridice realizate pe baza sa, mai ales că hotărârile judecătoreşti de anulare a acestor acte produc
efecte erga omnes2. Ea favorizează principiul securităţii juridice, dezvoltat mai ales în dreptul
german, dimensiunea subiectivă, situaţiile individuale în raport cu administraţia, iar nu direct
dimensiunea legalităţii obiective.
Şi în evoluţia jurisprudenţei administrative franceze, remarcăm evoluţiile recente în sensul
admiterii unei excepţii de la principiul retroactivităţii anulării pe cale judiciară a actelor
administrative normative, urmare a influenţei practicii Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Consiliul de Stat francez a admis adaptarea în
timp a efectelor unei anulări, pentru prima dată prin decizia din 11 mai 20043 (asociaţia CA şi
alţii). Fără a afecta principiul caracterului retroactiv al anulării actelor administrative normative,
„având în vedere consecinţele evident excesive” pe care o anulare retroactivă le-ar putea avea,
judecătorul francez a admis o derogare de la principiul retroactivităţii admiţând modularea
efectelor hotărârii sale4.
În dreptul nostru, doar Legea contenciosului administrativ din 1925 mai prevăzuse un
asemenea efect, dar într-un caz special, vizând hotărârile judecătoreşti prin care se anula un
decret sau o deciziune ilegală de înlocuire, mutare sau punere în retragere a unui funcţionar
inamovibil sau stabil, dispoziţiune care a produs în anumite cazuri efecte „deplorabile”5.
Sunt credem aspecte care sunt de analizat şi în relaţie cu regimul juridic al retroactivităţii/
neretroactivităţii actelor administrative.
1

2

3
4

5

„Numai în cazul când actul administrativ normative sau acela individual ar veni express au implicit în
contradicţie cu situaţia de drept creată prin abrogarea legii sau anularea actului administrative normative
pe baza căruia a fost emis, acel act administrative devine illegal şi ca atare este nul”, Romulus Ionescu,
Drept administrativ, EDP, Bucureşti, 1977, p. 282
Profesorul Antonie Iorgovan aprecia totuşi că efectele anulării unui act administrativ individual nu se
răsfrând numai asupra titularului lor. - Tratat de drept administrativ, ed. a III-a, Ed. All Beck, Bucureşti,
2001, p. 80
Cu privire la autoritatea lucrului judecat în materie administrativă, s-au relevat trei concepţii: a) nu
există autoritate de lucru judecat în materie administrativă (concepţie exprimată în dreptul german de
Wirth, însă neperpetuată); b) există autoritate de lucru judecat în materie administrativă, ca şi în dreptul
privat: cu efecte relative, inter partes (concepţia civilistă – Aucoc, Otto Mayer şi jurisprudenţa română,
mai ales cea anterioară anului 1935); c) autoritatea lucrului judecat, atât în materie civilă, cât şi în materie
administrativă este, în principiu absolută, opozabilă erga omnes, cu unele excepţii (Gaston Geze). Petre
Strihan, Autoritatea lucrului judecat în materie de contencios administrativ, în „Revista de drept public”,
1936, p. 58
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_an0412.shtml
Judecătorul „ia în considerare, pe de-o parte, consecinţele retroactivităţii anulării în raport cu diversele
interese publice sau private existente şi, pe de altă parte, inconvenientele pe care le-ar avea, în raport cu
principiul legalităţii şi al dreptului justiţiabililor la un recurs efectiv, o limitare în timp a efectelor anulării.
El va aprecia, în raprt cu aceste elemente, dacă acestea pot justifica o derogare excepţională de la
principiul efectului retroactiv al anulărilor contencioase şi, în caz afirmativ, de a prevedea în decizia sa
de anulare că, sub rezerva acţiunilor judiciare angajate la data acesteia ccontra actelor făcute pe baza
actului în cauză, toate sau o parte dintre efectele acestor acte anterioare anulării sale vor trebui considerate
ca definitive sau chiar, în ultimă instanţă, că anularea nu va produce efecte decât la o dată ulterioară pe
care el o determină …”.
Constantin Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, Editura „Universala” Alcalay&Co., 1937,
p. 388
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În schimb, legea moldovenească a contenciosului administrativ limitează în cazul tuturor
hotărârilor judecătoreşti de anulare a actelor administrative efectele şi consecinţele lor juridice
retroactive, astfel că anularea judecătorească a unui act administrativ va produce, ca regulă, efecte
doar pentru viitor. Numai ţinând cont de unele circumstanţe concrete şi de eventualitatea
survenirii unor urmări juridice negative, instanţa de contencios administrativ poate stabili, prin
hotărârea sa, că normele declarate nule nu vor produce efecte juridice retroactiv, de la data
adoptării actului administrativ.
Cele două legi consacră aşadar principiul neretroactivităţii anulărilor pe cale contencioasă, cu
toate că în România este avută în vedere doar categoria actelor normative, şi doar în Republica
Moldova judecătorul are conferite prerogative pentru ca în cazuri concrete să poată deroga de la
această regulă pentru a se conforma pe deplin exigenţelor legalităţii.
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PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA
NEGRUŢ Vasilica, conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea „Danubius” din Galaţi, România

REZUMAT
Instituţia contenciosului administrativ este un element esenţial şi indispensabil al statului de
drept, „forma democratică de reparare a încălcărilor săvârşite de către organele şi autorităţile
administrative, de limitare a puterii arbitrare a acestora, de asigurare a drepturilor individuale ale
administraţilor” sau, mai sintetic, „forma juridică de apărare a particularilor – persoane (fizice sau
juridice) – împotriva abuzurilor administraţiei publice”.
În conformitate cu prevederile Legii organice nr.554/2004, contenciosul administrativ constă în
„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 ivit din
emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie prin
nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un
drept sau la un interes legitim”
Procedura contenciosului administrativ are în vedere aspecte referitoare la: părţile în litigiul de
contencios administrativ; obiectul acţiunii în contencios administrativ; competenţa instanţelor de
contencios administrativ; procedura în faţa instanţei competente (instanţa de fond sau instanţa de
recurs, după caz); procedura de executare în acest domeniu.
În cadrul acestei lucrări vom analiza succint fiecare din aspectele menţionate.

ABSTRACT
The administrative contencious institution is an essential and indispensable element of the law
state, ”the democratic way of redressing the breaches of the administrative bodies and authorities, of
limiting their arbitrary power, of ensuring the administrative rights of those who are administered ”
or, to put it more synthetically “the judicial way of defending the individuals - natural and legal
persons – against the abuses of the public administration”.
According to the provisions of Constitutional Law no. 554/2004, the administrative contencious
consists in “the competent contencious courts’ activity of reconciliation of the litigations where at least
one party is a public authority and the conflict was caused either by issuing or concluding an administrative act, according to the case and considering the present law, or by the fail to reconciliate in due
time or by the unjustifiable refusal to consider a petition regarding a legitimate right or interest”.
The administrative contencious proceedings deal with aspects referring to: the parties in the administrative contencious litigation; the subject of the administrative contencious action; the competence of the contencious courts; the procedure before the competent courts (the law court or the court
of appeal, according to the case); the proceedings of fulfilment in this field.
In this paper we shall concisely analyse each aspect previously mentioned.
1. Părţile în litigiul de contencios administrativ
Din conţinutul normativ al art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ reiese că
poate fi reclamant în acţiunea în contencios orice „persoană vătămată”, persoană fizică sau
juridică, precum şi autorităţile publice1.
1 Anton Trăilescu, Drept administrativ, Ediţia 2, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p.339.
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În ceea ce priveşte reclamantul persoană fizică, acesta trebuie să aibă capacitate civilă, respectiv capacitate de folosinţă1 şi capacitate de exerciţiu2 (art. 5 din Decretul nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice şi juridice).
Pot avea această calitate şi funcţionarii publici, dacă drepturile acestora referitoare la funcţie,
salariu etc., au fost vătămate prin acte ale autorităţilor publice. Astfel, potrivit art. 80 din Legea nr.
188/1999 republicată, funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz,
a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
Cât priveşte persoanele juridice, în doctrină3 se face distincţie între persoana juridică de drept
privat şi persoana de drept public, considerându-se că, din coroborarea alin. (1) şi (8) ale articolului 1 din Legea nr. 554/2004, rezultă că poate introduce acţiuni în contencios administrativ pentru invocarea încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim doar persoana juridică de
drept privat. Persoana de drept public poate introduce acţiuni, conform alin. (8), pentru apărarea
unui drept propriu încălcat (contencios subiectiv) sau pentru apărarea unui interes legitim, care,
se afirmă în literatura de specialitate4, nu poate fi decât de interes public (contencios obiectiv).
Este vorba despre acţiunile introduse de prefect şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,
precum şi de orice persoană de drept public5. De altfel, acţiunea prefectului şi cea a Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici sunt reglementate în art. 3, intitulat „Tutela administrativă”.
Persoanele juridice private au calitate procesuală activă în acţiunile de contencios administrativ dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi alte acte normative prin care acestea iau fiinţă. Conform Legii nr. 554/2004 pot avea, în
anumite condiţii, calitate procesuală activă în acţiunile de contencios administrativ şi alte subiecte de drept. Potrivit art. 1 alin. (5) din lege, dacă 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.
De asemenea, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate
solicita instanţei constatarea nulităţii acestuia, atunci când actul nu mai poate fi revocat, întrucât

1

2

3
4
5

Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii. Ea începe la naşterea
persoanei şi sfârşeşte odată cu moartea acesteia. (art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954).
Capacitatea de exerciţiu este „capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii,
săvârşind personal şi singură acte juridice” (Constantin Stătescu, Drept civil. Persoana fizică şi juridică,
drepturile reale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p.224). Capacitatea de exerciţiu
deplină începe de la vârsta de 18 ani, iar de la vârsta de 14 ani minorul are capacitate de exerciţiu
restrânsă. Minorul care a împlinit 14 ani poate sta în justiţie numai asistat de părinţi sau reprezentanţii
săi legali. Minorii sub 14 ani, precum şi persoanele puse sub interdicţie nu pot sta personal în judecată,
ci numai prin reprezentanţii legali: părinţi, tutore, curator (a se vedea, pe larg, Teofil Pop, Drept civil
român, Persoanele fizice şi persoanele juridice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p.53 şi urm.).
Antonie Iorgovan, op.cit., 2005, p.643; Anton Trăilescu, op.cit., p.339.
Antonie Iorgovan, op.cit., 2005, p.643.
În literatura de specialitate se arată că persoanele juridice de drept public nu pot fi confundate cu
autorităţile publice, întrucât, unele dintre acestea din urmă nu au buget propriu, iar altele nu au
patrimoniu propriu (ci doar administrează patrimoniul statului), precizându-se că personalitatea
juridică a instituţiilor publice se dobândeşte doar în mod expres, prin lege sau hotărâre de guvern.
Sunt persoane juridice de drept public statul român, guvernul, judeţul, oraşul şi comuna, dar şi alte
entităţi, precum Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau Fondul Român de Dezvoltare Socială. În
continuare se apreciază că Avocatul Poporului nu este persoană de drept public, deoarece nu are bunuri
proprietate publică, iar prefectul nu este persoană de drept public pentru că nu dispune de buget propriu
şi nici de bunuri proprietate proprie (a se vedea pe larg Dacian-Cosmin Dragoş, op.cit., p.55 şi urm.).
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a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice (art. 1 alin(6))1.Legea mai precizează că în cazul
admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată
şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea.
Poate fi titular al acţiunii în 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.
În anumite situaţii, calitatea de reclamant într-o acţiune de contencios administrativ poate fi
dobândită de o persoană fizică ca urmare a iniţiativei unei autorităţi publice. Este vorba de Avocatul Poporului care, ca urmare a controlului realizat, conform 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 de contencios administrativ de la domiciliul petentului.
O situaţie asemănătoare este prevăzută şi de alin (4) al art. 1 din Legea nr. 554/2004, conform
căruia, Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuţiilor prevăzute de legea sa
organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor
(fizice sau juridice, de această dat – s.n.) se datorează existenţei unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităţilor publice emise cu exces de putere, sesizează instanţa de contencios
de la domiciliul persoanei juridice vătămate. Şi în acest caz petiţionarul dobândeşte de drept
calitatea de reclamant.
Cât priveşte calitatea procesuală pasivă, aceasta va reveni, potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr.
554/2004, autorităţii publice emitente a actului administrativ vătămător.
Capacitatea procesuală a acestora este întemeiată pe capacitatea de drept public conform
căreia autorităţile publice, în lipsa personalităţii juridice, pot sta în proces, în nume propriu2.
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), cererile în justiţie vor putea fi formulate şi
personal împotriva persoanei fizice3 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, însă, numai dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru
întârziere.
2. Obiectul acţiunii în contencios administrativ
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, persoana vătămată într-un drept
recunoscut de lege sau într-un interes legitim, 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 prevăzut la art. 8 alin. (1)lit.h), poate sesiza instanţa de
contencios administrativ competentă, pentru a solicita 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 şi litigiile care apar în
fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii legate de
1 Situaţia reglementată de art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, reprezintă o excepţie de la principiul
revocabilităţii actelor administrative, considerat, atât de doctrină, cât şi de jurisprudenţă, principiu de
bază al dreptului administrativ.
2
Eugen Popa, Contenciosul administrativ român, Editura Servo-Sat, Arad, 1999, p.23.
3
Legea nr. 29/1990, în art. 13 făcea trimitere la funcţionarul public care a elaborat actul sau care se face
vinovat de refuzul rezolvării cererii.
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aplicarea şi executarea contractului administrativ. În acest caz, instanţa va avea în vedere regula
după care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului interesului public (art. 8
alin. (3)).
Prin urmare, acţiunea în contencios administrativ poate avea ca obiect:
- anularea în tot sau în parte a actului administrativ;
- anularea actului şi obligarea la despăgubiri;
- obligarea autorităţii publice, care refuză să rezolve o cerere referitoare la un drept sau interes
legitim al reclamantului, să-i recunoască dreptul pretins;
- obligarea autorităţii publice la recunoaşterea dreptului pretins şi la plata de despăgubiri
pentru paguba ce i-a fost cauzată reclamantului prin refuzul nejustificat;
- anularea unor acte administrative şi formalităţi procedurale premergătoare încheierii unui
act administrativ;
- obligarea la încheierea sau executarea unui contract administrativ sau desfacerea unui
asemenea contract;
- acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile produse reclamantului prin ordonanţe sau
dispoziţii din ordonanţe neconstituţionale.
În principiu, acţiunea în despăgubiri se introduce odată cu acţiunea pentru anularea actului.
Însă, dacă reclamantul nu cunoaşte întinderea pagubei la data judecăţii acţiunii principale, cererea
de despăgubiri poate fi introdusă şi ulterior. În acest caz, cererile se adresează instanţelor de
contencios administrativ competente, în termenul de 1 an de la data emiterii actului care a cauzat
prejudiciul.
Acţiunea în daune formulată în contencios administrativ nu este o acţiune de sine stătătoare,
ci o acţiune accesorie cererii de anulare1.
Din caracterul accesoriu al acestei acţiuni decurg o serie de consecinţe2. Astfel, reclamantul
nu va putea cere niciodată instanţei de contencios administrativ numai despăgubiri, fără a cere,
în acelaşi timp şi anularea actului. De asemenea, reclamantul nu poate renunţa la acţiunea în
anulare, urmărind a se soluţiona numai cererea în daune.
Dacă cererea în daune a fost judecată şi respinsă de instanţa de contencios administrativ, reclamantul nu va putea reveni cu o acţiune de drept comun prin care să solicite despăgubiri, dreptul
său fiind epuizat în acest caz.
De la caracterul accesoriu al acţiunii în despăgubiri Legea nr. 554/2004 reglementează trei
excepţii:
a) în cazul prevăzut de art. 9 alin. (4), atunci când o ordonanţă a fost declarată neconstituţională
în urma unei excepţii ridicată în altă cauză;
b) în situaţia reglementată de art. 9 alin. (1), (2) şi (3), odată cu ridicarea excepţiei de
neconstituţionalitate;3
c) atunci când autoritatea publică sesizează ea însăşi instanţa de contencios administrativ în
vederea constatării nulităţii actului, fiind în imposibilitate de a-l revoca (art. 1 alin. (6)).
Potrivit art. 9 din Legea nr. 554/2004, cererea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin
ordonanţe sau din ordonanţe neconstituţionale va fi însoţită de excepţia de neconstituţionalitate.
Primind cererea, instanţa de contencios administrativ va sesiza, prin încheiere motivată, dacă
1
2

3

C.G. Rarincescu, op.cit., p.382.
A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu”
S.A., Bucureşti, 1929, p.90.
De precizat că prin Decizia Curţii Constituţionale nr.660/2007 se constată că dispoziţiile art.9 din Legea
nr.554/2004 sunt neconstituţionale în măsura în care permit ca acţiunea introdusă la instanţa de
contencios administrativ să aibă ca obiect principal constatarea neconstituţionalităţii unei ordonanţe
sau a unei dispoziţii din ordonanţă.
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va aprecia că excepţia îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, Curtea Constituţională şi va
suspenda soluţionarea cauzei pe fond.
Soluţia în cererea de despăgubiri va depinde de modul de soluţionare a excepţiei de
neconstituţionalitate de către Curtea Constituţională. Astfel, dacă excepţia de neconstituţionalitate
a fost admisă, instanţa de contencios administrativ va repune cauza pe rol şi va dispune citarea
părţilor (art. 9 alin. (3) teza I din Legea nr. 554/2004).
În caz contrar (de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate), instanţa de contencios
administrativ va respinge acţiunea ca inadmisibilă pe fond (art. 9 alin. (3) teza a II-a din Legea nr.
554/2004).
3. Competenţa instanţelor de contencios administrativ
Spre deosebire de celelalte litigii, celor de contencios administrativ le este specific dublul grad
de jurisdicţie, fondul şi recursul.
Competenţa materială a instanţelor de contencios administrativ este reglementată de art. 10
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 554/2004.
În ceea ce priveşte instanţa de fond în materie de contencios administrativ, legea precizează
că, pentru litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale
şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale şi accesorii ale
acestora, de până la 5 miliarde de lei se soluţionează de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele
care privesc 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 de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel,
dacă prin lege specială nu se prevede altfel (art. 10 alin. (1).
Judecata în recurs aparţine, în funcţie de instanţa care a judecat fondul, fie secţiilor de
contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel (pentru litigiile în care instanţa de fond a fost
tribunalul administrativ-fiscal), fie Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie (pentru cele în care instanţa de fond a fost secţia de contencios administrativ şi
fiscal a curţii de apel), dacă prin lege specială nu se prevede altfel.
Competenţa teritorială, reglementată de art. 10 alin. (3) din legea contenciosului administrativ,
are caracter alternativ, reclamantul având posibilitatea să aleagă între instanţa de la domiciliul său
şi instanţa de la domiciliul pârâtului.
În această privinţă, Legea nr. 554/2004 derogă de la regula de competenţă teritorială din
dreptul comun, unde judecata aparţine instanţei de la domiciliul pârâtului.
4. Procedura în faşa instanţei de contencios administrativ
a) Procedura în faţa instanţei de fond
Potrivit art. 12 din Legea nr. 554/2004, odată cu cererea de chemare în judecată, reclamantul
va anexa copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorităţii publice
prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. Dacă 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. De asemenea, reclamantul este obligat să facă dovada (prin orice înscris)
îndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest demers este obligatoriu.
Cererea introductivă la instanţă trebuie să cuprindă toate elementele unei cereri de chemare
în judecată prevăzute de codul de procedură civilă.
La primirea cererii de chemare în judecată, 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 (art. 13 alin. (1).
Instanţa va cere autorităţii publice emitente să îi comunice actul atacat, precum şi întreaga
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documentaţie care a stat la baza emiterii lui şi în cazul în care reclamant este un terţ (art. 1 alin.
(2) ori când acţiunea a fost introdusă de Avocatul Poporului sau de Ministerul Public.
În mod corespunzător se va proceda şi atunci când acţiunile au ca obiect refuzul de rezolvare
a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.
Dacă autoritatea publică nu trimite, în termenul stabilit de instanţă lucrările solicitate,
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.
Acţiunile în contencios administrativ se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţă publică,
în completul stabilit de lege1, iar hotărârile vor fi redactate şi motivate de urgenţă, în cel mult 30
de zile de la pronunţare.
Acţiunile în contencios administrativ sunt supuse taxelor de timbru prevăzute de Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
cauzele neevaluabile în bani.
O deosebire esenţială faţă de Legea nr. 29/1990 se referă la faptul că cererea de despăgubiri nu
se mai taxează la valoare, ci în acelaşi mod ca şi cererea de anulare.
Acţiunile în contencios administrativ care au ca obiect contractele administrative se vor taxa
la valoare.
În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente2, o dată cu exercitarea
plângerii prealabile, în condiţiile art. 7 din lege, reclamantul poate să ceară instanţei competente
să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond
(art. 14 alin. (1)). În acest caz, instanţa va rezolva cererea de suspendare, de urgenţă, cu citarea
părţilor.
Dacă în cauză 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.
Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu
recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.
Art. 15 din Legea nr. 554/2004 reglementează suspendarea ca accesoriu al acţiunii în contencios
administrativ. Astfel, o dată cu acţiunea în anulare, sau separat, pe parcursul judecării fondului
cauzei, reclamantul poate solicita suspendarea actului administrativ unilateral. În aceste cazuri,
dacă instanţa constată că sunt întrunite condiţiile legii, va dispune suspendarea executării actului
administrativ, până la soluţionarea de această dată, definitivă şi irevocabilă a cauzei. Hotărârea
instanţei de judecată dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea
recursului nu suspendă executarea.
Judecând acţiunea în contencios administrativ, instanţa poate da, după caz, următoarele
soluţii3:
- anularea în întregime sau în parte a actului administrativ;
- obligarea autorităţii publice la rezolvarea cererii, prin emiterea unui act, a unui certificat, a
unei adeverinţe sau a oricărui înscris;
- acordarea daunelor materiale şi morale, dacă s-au solicitat.
1

2

3

Este vorba de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr.
576/2004 modificată. Potrivit art. 57 din această lege, completul de judecată este format dintr-un
judecător pentru fond şi trei judecători pentru recurs.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit.s) din Legea nr. 554/2004, paguba iminentă reprezintă „prejudiciul
material viitor, dar previzibil cu evidenţă sau, după caz, perturbarea gravă a funcţionării unei autorităţi
publice ori a unui serviciu public”.
Art. 18 din Legea nr. 554/2004.
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Atunci când obiectul acţiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, instanţa poate dispune:
- anularea în tot sau în parte a contractului;
- obligarea autorităţii publice să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit;
- obligarea uneia dintre părţi să îndeplinească o anumită obligaţie;
- suplinirea consimţământului unei părţi, când interesul public o cere;
- obligarea la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale.
Legea precizează în art. 18 alin. (5) că soluţiile instanţei de fond prevăzute de alin. (1) al art.
18 alin.11 şi de alin. (4) lit.b) şi c) pot fi stabilite sub sancţiunea unei penalităţi pentru fiecare zi de
întârziere.
b) Procedura în faţa instanţei de recurs
Recursul este singura cale de atac ordinară în contencios administrativ.
Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, hotărârea pronunţată în prima instanţă poate
fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare2.
Introducerea recursului suspendă executarea hotărârii atacate, cu excepţia hotărârii de suspendare a actului administrativ (art. 15 alin. (3)) şi se judecă de urgenţă.
În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau 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 competenţă materială, cauza se va trimite instanţei
competente, iar dacă hotărârea primei instanţe a fost pronunţată fără a se judeca fondul, cauza se
va trimite, o singură dată, la această instanţă.
Recurentul este obligat să motiveze recursul3 în termen de 2 zile de la comunicare, sub
sancţiunea nulităţii pentru tardivitate, iar 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 ori
prin orice mijloc rapid de comunicare a informaţiilor scrise.
Împotriva soluţiilor definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ se pot exercita căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă. Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor
rămase definitive şi irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar reglementat de art.148 alin.(2) coroborat cu art.20 alin. (2) din Constituţia României.
5. Procedura de executare în materia contenciosului administrativ
Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au admis acţiunile formulate
potrivit Legii nr. 554/2004 constituie titluri executorii. Hotărârile prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Acestea 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.
În ceea ce priveşte obligaţia executării, legea stabileşte că executarea hotărârii definitive şi
irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel
1

2

3

Este vorba de anularea în tot sau în parte a actului administrativ sau obligarea autorităţii publice să emită
un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris.
Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 189/2006 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, întrucât art. 20 alin. (1) nu precizează în ce condiţii şi pentru care
participant la proces termenul de recurs se raportează la unul dintre cele două momente procesuale.
Potrivit art. 303 alin. (1) C.proc.civ., recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul
termenului de recurs, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, termenul pentru depunerea motivelor se
calculează de la data comunicării hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.
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mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, pentru situaţia reglementată în alin.
(1) al art. 241.
Dacă termenul nu este respectat, instanţa de executare2 va aplica, la cererea reclamantului,
conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul
minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantului despăgubiri pentru întârziere.
Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate
de instanţa de contencios administrativ şi după aplicarea amenzii prevăzute de lege la alin. (2) al
art. 24 constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
de la 25 000 000 lei la 100 000 000 lei.
Conducătorul autorităţii publice se poate îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi de
neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. Dacă cei vinovaţi sunt funcţionari publici, se
vor aplica reglementările speciale.
Hotărârea instanţei de executare de aplicare a sancţiunii şi de acordare a despăgubirilor de
întârziere se ia în camera de consiliu, cu citarea părţilor.
Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de
la comunicare.
Pentru punerea în executare a hotărârilor instanţelor de contencios administrativ date pentru
soluţionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative se aplică, în mod corespunzător,
prevederile art. 25 din Legea nr. 554/2004 referitoare la instanţa de executare.

1

2

Alin. (1) al art. 24 are următorul conţinut: „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 în termenul
prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii
irevocabile a hotărârii”.
Instanţa de executare este, potrivit art. 2 alin. (1) lit.ş), instanţa care a soluţionat fondul litigiului de
contencios administrativ.
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CONDIŢIILE EXERCITĂRII ACŢIUNII DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
CONFORM LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA
CRUGLIŢCHI Tatiana, lector universitar, doctorand,
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
„Any person in power
is bound to abuse it”
Montesquieu

ABSTRACT
To atribute this inherent tedency to the human being, it requires certain juridical instruments
and state mechanisms which are „powertul means to stop power”.
One of the most efficient instruments in this meaning is the administrative contetious institution,
or the administration control from the judicial power respecting the principle of separation and cooperation of powers within the state.
The procedural aspect of examining and resolving one administrativecontentious demand is my
target point of analysis and i am going to project the activities of administrative contentious court
rooms.
I also intend to touch indirectly generally the types of responsibilities in the administrative
contentious of the administrative authorities and of the public officials specially.
„Contenciosul administrativ reprezintă aspectul patologic
al activităţii administrative. El ilustrează comportamentul
şi deviaţiile administraţiei”
Charls Debbasch
Din punct de vedere conceptual “statul de drept” exprimă atât o condiţie cu privire la putere,
o mişcare de realizare şi ordonare a acesteia, cât şi o nouă versiune asupra dreptului respectiv
asupra funcţiilor şi rolului acestuia.
Contenciosul administrativ ne oferă prilejul să abordăm un caz în care activitatea unor organe de stat care realizează sarcinile unei puteri în stat, este controlată de către unele organe de
stat, care realizează sarcinile altei puteri în stat. Este cazul controlului exercitat de instanţele
judecătoreşti asupra activităţii organelor administraţiei publice – organe ale puterii executive.
Căci dacă nu ar interveni răspunderea administraţiei publice, viaţa socială ar deveni imposibilă,
actele puterii fiind arbitrare, fără limite şi fără control.
Posibilitatea exercitării controlului judecătoresc asupra actelor administrative temperează libertatea autorităţii publice de a decide şi de a se încadra în limitele legalităţii şi conferă în acelaşi
timp persoanelor fizice şi juridice încrederea în corectitudinea actelor, dar şi încrederea în actul
de control judecătoresc, în situaţia în care se consideră vătămate în drepturile şi interesele lor
legitime prin actele administrative ce le atacă. Creşterea numărului de litigii la instanţele de contencios administrativ nu reprezintă neapărat doar creşterea abuzurilor autorităţilor publice, ci şi
un semn al înţelegerii corecte a rolului acestor instanţe precum şi încrederea în legalitatea
soluţionării litigiilor de contencios administrativ.
Astfel, conferirea rolului de soluţionare a acţiunilor de contencios administrativ puterii
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judecătoreşti constituie un pas de importanţă majoră în procesul realizării exigenţelor specifice
statului de drept.
Din alt punct de vedere, recunoaşterea şi instituirea contenciosului administrativ în legislaţia
R. Moldova este, de fapt, delimitarea materiei administrative de cea civilă, care până nu demult se
aplica şi pentru soluţionarea unor categorii de litigii cu caracter administrativ.
Aşa cum dreptul civil reprezintă partea materială a procesului civil, la fel se cearcă instituirea
procedurii administrative ce va fi aplicată de instanţa de contencios administrativ.
Însăşi noţiunea de contencios administrativ, la adoptarea legii, a generat discuţii controversate. Unii din specialişti susţineau ideea instituirii contenciosului administrativ ca instanţă
judecătorească specializată care va activa în baza propriei proceduri, iar alţii considerau că contenciosul administrativ trebuie să determine regimul juridic al actelor administrative, care vor fi
supuse controlului jurisdicţional în instanţele de drept comun în baza procedurii civile.
În primul caz accentul se punea pe importanţa actelor administrative şi specificul lor, necesitatea unui control jurisdicţional cu o competenţă juridică sporită, bazată pe o procedură
simplificată.
În cazul doi, accentul se punea pe determinarea regimului juridic al actelor administrative şi
controlul jurisdicţional al acestora cu cheltuieli minime.
Spre regret, conjunctura economică în care s-a pomenit ţara noastră şi-a lăsat amprentele sale
şi în domeniul realizării justiţiei, punând pe prim plan minimalizarea cheltuielilor şi pe cel secund următoarele situaţii de fapt.
În primul rând, litigiile ce se nasc ca urmare a vătămării persoanei de către o autoritate publică
printr-un act administrativ ilegal sau prin nesoluţionarea în termenul precis a unei cereri referitoare la un drept al său legitim, diferă mult de litigiile civile, penale şi de altă natură, din cauza
dinamismului şi transformărilor permanente atât ale raporturilor juridice administrative, cât şi
ale actelor normative care le reglementează; de aceea pentru o soluţionare obiectivă a litigiilor de
contencios administrativ este nevoie de anumiţi judecători sau instanţe specializate, care, pe lângă
faptul cunoaşterii jurisprudenţei, trebuie să cunoască şi procesul de administraţie; competenţa
organelor administraţiei publice; cerinţele faţă de actele administrative şi principiile generale ale
administraţiei publice.
În al doilea rând, însăşi concepţia perfecţionării sistemului judecătoresc include şi formarea
de judecătorii specializate (economice, militare), pornind de la specificul litigiilor din domeniile
respective şi de la necesitatea soluţionării lor cât mai eficiente. O astfel de atitudine se cere şi faţă
de cauzele ce ţin de contenciosul administrativ, adică instituirea de instanţe judecătoreşti specializate1.
Doar la respectarea acestor condiţii vom putea vorbi despre o responsabilitate reală a Statului
în faţa particularului şi despre o garanţie a respectării drepturilor acestuia din partea organelor
administraţiei publice – ceea ce va constitui dimensiunea fundamentală de maximă generalitate
a statului de drept – “Nimeni nu este mai presus de lege”.
Procedura în materia contenciosului administrativ a fost mereu supusă unor reguli speciale,
derogatorii de la dreptul comun, tocmai pentru a se da satisfacţie raţiunilor de drept substanţial
– garantarea legalităţii în activitatea organelor administraţiei publice şi protecţia drepturilor
omului. Nu trebuie uitat că este vorba de un litigiu între cetăţean şi Primar, între cetăţean şi Şeful
statului, între cetăţean şi Guvern, adică între un “pigmeu” şi un “colos”, iar procedura trebuie
gândită de aşa natură ca omul de pe stradă să poată ajunge cât mai rapid în faţa judecătorului,
astfel încât procesul să fie cât mai simplu şi operativ. De aceea, unele din fazele procesului din
dreptul comun nu se regăsesc în procesul de contencios administrativ, iar unele principii proce1

M. Orlov, Drept administrativ, Chişinău, 2001, pag. 191.
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durale din dreptul comun nu numai că nu sunt identice, dar sunt chiar diametral opuse. Nu
întâmplător, în multe ţări instanţele de contencios administrativ formează ordine jurisdicţionale
paralele celor civile, având la bază un Cod de procedură administrativă contencioasă şi nu Codul
de procedură civilă.
De aici şi denumirea hotărârilor judecătoreşti: decizie de contencios administrativ şi nu
hotărâre, cum o prevede legislaţia noastră în materie, care nu a depăşit “graniţele” maxime ale
procedurii civile, pentru că Legea contenciosului administrativ face trimitere la Codul de
procedură civilă. Aşa se explică de ce hotărârile colegiilor (completelor) de contencios administrativ sunt “contabilizate”, fiind vorba aici şi de “cutuma” devenită axiomă – procesul care nu este
penal obligatoriu întră în sfera civilului.
Procedura contenciosului administrativ trebuie privită sub forma a două faze şi anume:
- procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ;
- procedura în faţa instanţei de contencios administrativ.
Legislaţia instituie regula procedurală, potrivit căreia introducerea acţiunii în contenciosul
administrativ este precedată de parcurgerea obligatorie a procedurii administrative prealabile.
Doctrina interbelică a susţinut teza, care îşi dovedeşte deplină actualitate, că particularii
vătămaţi prin actele şi operaţiunile administrative, în raporturile lor cu administraţia, au la
dispoziţie două categorii de mijloace pentru a se plânge şi a obţine satisfacţia pe care o legitimează
legea: recursurile administrative şi recursul contencios1.
În principiu, cele două mijloace juridice sunt independente, însă în unele cazuri legea
condiţionează exercitarea recursului contencios de exercitarea în prealabil a recursului administrativ sau conferă recursului administrativ, dacă este efectuat, efecte juridice în planul recursului
contencios.
a) Recursul administrativ era reprezentat, şi sensul a rămas acelaşi, de sesizarea, printr-o
reclamaţie, a unui organ administrativ, care putea fi cel emitent sau cel ierarhic superior lui. Sintagmele „procedură administrativă prealabilă”, „plângere prealabilă”, „procedură precontencioasă”,
„recurs administrativ prealabil”, „recurs administrativ precontencios”, „procedură prealabilă
acţiunii de contencios administrativ”, se referă, indiferent de formularea utilizată, la recursul administrativ pe care particularii lezaţi în drepturile lor prin acţiunea sau inacţiunea unei autorităţi
administrative sunt obligaţi sau au facultatea să-l exercite în faţa autorităţii emitente sau a celei
superioare acesteia, înainte de a promova o acţiune de contencios administrativ2.
Conotaţia termenului de „recurs” în dreptul administrativ diferă de cea din dreptul procesual,
unde este privit ca fiind „calea ordinară de atac prin care se cere unei instanţe judecătoreşti superioare modificarea unei hotărâri nelegale ori netemeinice, pronunţate de o instanţă inferioară,
sau casarea (desfiinţarea) ei în vederea rejudecării”3.
Dimpotrivă, ştiinţa dreptului administrativ defineşte „recursul” ca fiind „calea de atac sau
mijlocul procedural care creează posibilitatea remedierii încălcărilor drepturilor subiective şi a
intereselor legitime în urma unor vătămări cauzate de către organele administrative de stat4.
Recursul administrativ poate îmbrăca două forme:
– Recursul graţios, este acel tip de recurs căruia îi sunt caracteristice două trăsături, şi anume:
se exercită la aceeaşi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului, cel care-l exercită
poate cere să fie emis un act administrativ, să fie retractat, modificat sau anulat actul eliberat.
1

2
3
4

C. Rarincescu, citat după V. Vedinaş; Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Bucureşti: Ed.
Fundaţiei „România de mâine”, 1999, pag. 41.
I. Deleanu, Procedură civilă, vol. I, Ed. Servo Sar, Arad, 1998, pag.334.
I. Stoenescu, S. Zilberştein, Drept procesual civil, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1993, pag.20.
A. Iorgovan, Drept administrativ, tratat elementar, Bucureşti: Ed. Hercules, 1999, pag. 386.
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– Recursul ierarhic, care se caracterizează prin următoarele trăsături: se exercită la organul
ierarhic superior organului care a produs vătămarea: din punct de vedere al sferei sale de aplicare,
nu vizează decât actele emise de organele administrative care au organe superioare din punct de
vedere ierarhic.
Dat fiind faptul că nu toate autorităţile publice au şi organe ierarhic superioare, rezultă implicit că recursul ierarhic, poate privi numai actele administrative emise de autorităţile publice
plasate în raporturi de subordonare ierarhică faţă de alte autorităţi publice. Tocmai e cazul de
atenţionat a nu se confunda subordonarea ierarhică cu alte tipuri de raporturi existente între
diferite autorităţi publice. De exemplu, Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei
publice, dar aceasta nu înseamnă că Guvernul se află în raporturi de ierarhie faţă de toate
autorităţile administraţiei publice. Există unele care îi sunt subordonate, cum ar fi de exemplu
ministerele, departamentele, dar există autorităţi administrative care nu sunt subordonate Guvernului, cum ar fi de exemplu autorităţile publice locale. Faţă de actele administrative emise de către
aceste autorităţi nu se poate exercita decât faza recursului graţios1.
O altă trăsătură a acestei forme de recurs vizează pretenţiile recurentului, obiectul său, ce
anume poate cere cel care-l exercită de la organul ierarhic superior celui al cărui act i-a produs o
anumită vătămare. Acesta poate cere anularea actului respectiv (în virtutea raporturilor de subordonare ierarhică), precum şi obligarea autorităţii emitente să emită sau să modifice un anumit
act. În virtutea dreptului organului ierarhic de a da instrucţiuni cu caracter obligatoriu organului
său inferior, el poate dispune acestuia să restabilească ordinea de legalitate, care apreciază că a fost
încălcată şi care a produs o vătămare subiectului de drept, impunându-l astfel să modifice sau să
anuleze actul atacat.
b) Recursul contencios sau judiciar, exista atunci, când autoritatea sesizată era una
judecătorească, deci când legalitatea unui act era contestată direct în judecată2.
Procedura administrativă prealabilă sub forma recursurilor administrative este deci un mijloc
pus în beneficiul cetăţeanului, prin care acesta să-şi poată realiza dreptul său fără a mai apela la
justiţie care reprezintă o cale mai anevoioasă, mai costisitoare şi mai de durată decât calea admini
strativă. Recursurile administrative prezintă avantajul că sunt simple, fără formalităţi şi cheltuieli.
Cât priveşte actuala reglementare în materia contenciosului administrativ, art. 14 din Legea
nr. 793-XIV prevede expres că persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice
emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a
acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. În cazul în care organul emitent are un organ
ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior.
La elaborarea acestei Legi s-a discutat mult asupra termenului de contestare a actului administrativ vătămător. Suntem de părerea că persoana vătămată printr-un act administrativ ilegal
trebuie să aibă posibilitatea de a cere anularea acestui act atâta timp cât acesta este în vigoare şi
continuă să producă efecte juridice. Într-un stat de drept nu poate fi împăcare cu ilegalitatea pe
motiv că au trecut deja 30 de zile, ori un alt termen.
E necesar de menţionat faptul că termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ. În acest caz suntem în prezenţa unui recurs administrativ fără termen.
Potrivit art. 15 din Legea 793-XIV, cererea prealabilă se examinează de către organul emitent
sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmând a fi
comunicată de îndată petiţionarului.
1
2

V. Vedinaş, op. cit., pag. 43.
Idem.
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Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau s-o admită şi, după caz, să
revoce sau să modifice actul administrativ.
Iar organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau s-o admită şi să
anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în
drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său.
În toate cazurile cererea în contencios administrativ va putea fi introdusă numai după respectarea procedurii prealabile. O astfel de regulă dă posibilitatea autorităţilor emitente să mai examineze încă odată actul defectuos şi să înlăture consecinţele acestora, iar organului ierarhic superior să exercite un control administrativ ierarhic asupra acestor acte.
Deci, unul din elementele regimului juridic al procedurii administrative prealabile rezidă în
caracterul obligatoriu al acestei proceduri, ceea ce înseamnă că, în absenţa parcurgerii ei, acţiunea
nu poate fi primită, iar dacă a fost primită, ea va fi respinsă.
Astfel, cadrul legal al R. Moldova prevede că dacă persoana nu a respectat procedura prealabilă,
instanţa în temeiul art. 170 alin. 1, lit. a Cod de procedura civilă restituie cererea, iar dacă cererea
a fost primită, instanţa în baza art. 267 lit. a. Cod de procedură civilă va scoate cererea de pe rol.
Conform art. 6 al C.E.D.O. orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale privind
încălcarea drepturilor ei civile. Aceasta poate fi şi cazul adoptării unui act administrativ care
afectează aceste drepturi. Asimilarea actelor administrative o reprezintă cazurile de nesoluţionare
în termenele legale ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea dreptului pretins
şi repararea pagubei cauzate. Aceasta înseamnă că persoana interesată are acces la justiţie şi în
cazurile de inactivitate a instanţei.
De aceea apreciem prevederea art. 16 p. 2 din Legea 793- XIV, care stipulează că în cazul actului administrativ asimilat, sub forma nesoluţionării în termenul legal a unei cereri, cererea
prealabilă nu se mai impune. Deci, în cazul în care autoritatea publică sau persoana asimilată
acesteia nu a examinat cererea principală (iniţială) a persoanei care se consideră lezată într-un
drept al său recunoscut de lege în termenul legal stabilit, atunci această persoană este în drept să
se adreseze nemijlocit în instanţa de contencios administrativ.
Astfel, unii autori1 îşi exprimă nedumirirea faţă de această soluţie, arătând că „este nepotrivit
ca în cazurile în care administraţia refuză să satisfacă cererea referitoare la un drept recunoscut
de lege sau nici măcar nu răspunde, să fii obligat să te adresezi autorităţii respective, expunândute aceleiaşi atitudini. În asemenea situaţii, procedura administrativă prealabilă nu face decât să
prelungească abuzul autorităţii administrative.
De asemenea, nu trebuie uitat că, deoarece recursul graţios, fiind un autocontrol al
administraţiei, determină o judecată în propria cauză, el poate păcătui prin subiectivism, acest
lucru întâmplându-se, de fapt, în majoritatea cazurilor.
Recursul ierarhic, deopotrivă, suferă de acelaşi neajuns, întrucât superiorul ierarhic va fi mai
degrabă tentat să apere structurile administraţiei şi să-şi acopere subalternul, decât să dea
satisfacţie particularului. Pe de altă parte însă, această atitudine subiectivă comportă riscul ca în
cazul pierderii procesului superiorul ierarhic să fie considerat răspunzător alături de subalternul
său, şi obligat la plata unor daune.
De asemenea, în hotărârile sale explicative, Plenul Curţii Supreme de Justiţie menţionează că
în cazul în care organul emitent, în baza cererii prealabile, a revocat actul contestat şi a adoptat o
nouă hotărâre prin care persoana, din nou se consideră lezată într-un drept al său ea nu va contesta cu cerere prealabilă ultimul act administrativ, dar are dreptul să înainteze acţiunea în instanţa
de contencios administrativ competentă.
1

V. M. Ciobanu, Termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ, în „Dreptul” nr. 1/1992,
pag. 26; I. Deleanu, op. Cit., vol. II, pag. 289.
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Pentru a introduce o acţiune în contencios administrativ este necesar ca instanţele de contencios să verifice respectarea unui şir de condiţii. O astfel de măsură, se impune pentru asigurarea
unei stabilităţi actelor administrative şi pentru a evita introducerea unor cereri abuzive şi generarea unor conflicte nejustificate. Totodată oferindu-se posibilitatea ca administraţia să-şi exercite
controlul administrativ ierarhic asupra actelor sale administrative.
Aceste condiţii rezidă din Legea contenciosului administrativ şi sunt obligatorii pentru toţi
subiecţii cu drept de sesizare şi pentru instanţele de contencios administrativ.
Una dintre condiţiile de bază pentru folosirea acţiunii de contencios administrativ priveşte
calitatea reclamantului, care trebuie să aibă capacitatea de a sta în justiţie.
Capacitatea procesuală semnifică aptitudinea persoanelor de a deveni părţi în proces, nefiind
altceva decât „aplicarea în plan procesual a capacităţii civile”.1
Capacitatea procesuală nu trebuie confundată cu calitatea procesuală care înseamnă „puterea
în virtutea căreia o persoană exercită acţiunea în justiţie, îndreptăţirea de a sta într-un anumit
proces, ca reclamant sau pârât”.2
Capacitatea procesuală constituie, pe de altă parte, o condiţie de existenţă a calităţii procesuale. Calitatea procesuală este denumită şi „legitimare procesuală” şi poate fi activă – întrunită
în persoana reclamantului, sau pasivă – justificată în persoana pârâtului.
În plan procesual reclamantul este titularul dreptului pretins, adică persoana care trebuie să
indice obiectul cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia sa, cu alte
cuvinte, să-şi justifice calitatea procesuală activă.
Reieşind din sensul art. 2 şi 5 din Legea 793-XIV, orice persoană care se consideră lezată întrun drept al său recunoscut de lege, poate contesta actul administrativ, emis de autoritatea publică
sau de persoanele de drept privat, asimilate autorităţilor publice în sensul acestei legi.
În această ordine de idei, Verginia Vediuaş3 subliniază teza că nu are relevanţă capacitatea
civilă a reclamantului, statutul lui de persoană fizică sau persoană juridică. Că, din această
perspectivă, Constituţia României a modificat legea cadru, şi implicit necesitatea capacităţii juridice civile, pe care o impune, astfel încât orice particular, persoană fizică, persoană juridică, o
colectivitate de persoane fizice, dacă se consideră vătămate, pot să se adreseze instanţei de contencios administrativ. Că se impune astfel să se facă deosebirea între capacitatea civilă şi capacitatea de drept administrativ, aceasta având relevanţă pentru litigiile cu acest caracter.
Se impune, totuşi, o precizare, spre a marca faptul că regulile procedurii civile, de data aceasta,
“pun în operă” o instituţie de drept public şi nu o instituţie de drept privat. Acţiunea în contenciosul
administrativ care are ca obiect anularea unui act administrativ normativ, este o acţiune de ordine
publică, efectele deciziilor fiind erga omnes. De aici rezultă acţiunea în anulare în faţa instanţei de
contencios administrativ nu poate fi condiţionată de existenţa calităţii de persoană juridică pentru
reclamant. Calitatea de reclamant pentru asemenea acţiuni principale, care pot avea în subsidiar şi
obligarea, prin instanţă, a administraţiei, să emită un act, o poate avea un organ de stat sau o structură
neguvernamentală care nu are capacitate juridică civilă, adică nu are calitatea de persoană juridică
în sensul dreptului civil, dar are capacitate juridică administrativă sau de altă natură4.
Prin urmare, în aceste cazuri condiţia generală a capacităţii la care se referă Codul de procedură
civilă trebuie interpretată în sens larg – capacitatea de a fi subiect de drept în orice raport juridic,
în primul rând de drept administrativ, şi nu în sens restrâns – capacitatea de a fi subiect numai în
raporturile juridice civile.
I. Stoenescu, S. Zilberştein, op. cit., pag. 281.
V. M. Ciobanu, op. cit., pag. 279
3 V. Vedinaş, op. cit., pag. 111.
4 A. Iorgovan, op. cit., pag. 510.
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Exemplu, o colectivitate care nu are încă personalitate juridică şi căreia i se refuză un anumit
act administrativ din partea unei autorităţi competente, nu va putea să obţină pe calea unei acţiuni
judiciare, obligarea autorităţii la emiterea actului administrativ la care este îndrituită şi nu va
putea astfel să devină niciodată persoană juridică.1
Un asemenea raţionament, nu poate duce decât la concluzia că acţiunea în anulare în faţa
instanţei de contencios administrativ nu poate fi condiţionată de existenţa calităţii de persoană
juridică pentru reclamant.2
Aceeaşi situaţie analizată mai sus, poate fi lesne raportată şi la cadrul legislativ în materie din
R. Moldova. Deşi, legiuitorul nostru indică expres în art. 5 al Legii 793-XIV, doar termenul “persoana”, fără a specifica statutul ei de persoană fizică sau juridică, la prima vedere s-ar părea că este
eludată o interpretare multiaspectuală a acesteia; renunţându-se la cerinţa ca reclamantul să fie
persoană juridică civilă, fiind, prin urmare, admisibile şi acţiunile introduse de grupuri de persoane
care nu au calitatea de persoane juridice; dar precizarea statutului juridic al persoanei a fost deja
făcută la art. 2 din aceeaşi lege, prin explicarea noţiunii “persoană vătămată într-un drept al său”.
În ce ne priveşte, chiar dacă diferenţa de formulare este corect sesizată, nu credem că aceasta
a fost intenţia legiuitorului, fiind de principiu că acţiunile în justiţie pot fi introduse doar de persoanele fizice sau juridice.
Art. 5 din Lege atribuie calitatea de reclamant funcţionarilor publici, militarilor şi persoanelor
cu statut militar, în cazul în care li se aduce atingere drepturilor lor legitime ce rezultă din relaţiile
de muncă, deoarece în acest caz pretenţiile lor nu derivă dintr-un contract de muncă, ci dintr-un
act emis de către o autoritate publică.
Considerăm că o asemenea completare poate atrage interpretarea că militarul sau persoana
cu statut militar nu sunt “persoane” şi nu se includ în categoria primului subiect care este exprimat exhaustiv prin termenul de “persoană”.
Legea mai atribuie calitatea de reclamant Guvernului, Ministerului Administraţiei Publice
Locale, Direcţiei teritoriale control administrativ, Ministerul Administraţiei Publice Locale,
preşedintele raionului, şi primarului în condiţiile Legii privind administraţia publică locală; procurorului; avocatului parlamentar; instanţelor judecătoreşti de drept comun şi celor specializate;
precum şi altor persoane în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Cum acţiunile întemeiate pe Legea contenciosului administrativ nu pot fi caracterizate ca fiind acţiuni nemijlocite legate de persoană, rezultă că procurorul, ca organ de supraveghere a
legalităţii, poate să exercite din oficiu, sau la cerere o acţiune în justiţie contra unui act administrativ deci are legitimare procesuală activă în astfel de acţiune.
Acest drept trebuie recunoscut procurorului cu atât mai mult cu cât este posibil ca un act
administrativ să creeze avantaje ilicite unor persoane, cu nesocotirea legii. Beneficiarul avantajelor nu va fi interesat în anularea actului. De aceea, pentru restabilirea legalităţilor se impune
recunoaşterea în favoarea procurorului a dreptului la acţiune în justiţie contra actelor administrative ilegale.
Aceasta ar fi soluţia corectă, dar Codul de procedură civilă al R. Moldova stipulează expres că
dacă persoana în interesul căreia a fost pornit procesul refuză să intervină în proces, cererea se va
scoate de pe rol.
Cu atât mai mult trebuie recunoscut acest drept procurorului, cu cât este posibil ca un act
administrativ să creeze avantaje ilicite unor persoane, cu încălcarea legii. Beneficiarul avantajelor
nu va fi interesat în anularea actului. De aceea, pentru restabilirea legalităţii încălcate, considerăm
că trebuie să se recunoască procurorului dreptul la acţiune în justiţie împotriva actelor adminis1
2

V. Vedinaş, op. cit., pag. 113.
A. Iorgovan, citat după V. Vedinaş; Idem.
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trative ilegale şi la o satisfacţie efectivă din partea instanţei de judecată, indiferent de faptul dacă
persoana în apărarea căreia a fost sesizată instanţa renunţă să intervină în procesul declanşat.
Dacă acţiunea este pornită de procuror din oficiu, titularul dreptului vătămat prin actul administrativ atacat va fi introdus în proces şi va dispune, ulterior, de acţiune, fie să o continue, fie să
renunţe la ea. În situaţia în care renunţă, instanţa de judecată nu este obligată să dea curs renunţării
din partea titularului dreptului, ci să continue judecarea procesului, să exercite, deci în continuare,
controlul de legalitate şi când constată încălcarea legii, a intereselor statului sau a drepturilor altor
persoane vătămate prin actul administrativ atacat de procuror, să-l anuleze ca ilegal.
Totodată, Plenul Curţii Supreme de Justiţie în hotărârile sale explicative atenţionează că nu se
admite înaintarea acţiunii în contencios administrativ în interesele altor persoane, cu excepţia cazurilor în care persoana este împuternicită de drept să reprezinte în justiţie interesele altor persoane
sau dacă subiectul de drept al raportului de drept administrativ împuterniceşte prin mandat altă
persoană să-i reprezinte interesele în justiţie, conform prevederilor Codului de procedură civilă.
Calitatea de pârât, în acţiunile de contencios administrativ va reveni unei autorităţi publice
fiind vorba despre autorităţi publice din sfera celor trei clasice puteri ale statului sau din afara
acestora, precum şi persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau
utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un serviciu de interes public.
Doctrina interbelică la fel ca şi doctrina occidentală contemporană, evocă acest subiect de drept
prin sintagma “stabiliment de utilitate publică”, în timp ce agenţii publici din sfera administraţiei
publice sunt evocaţi prin sintagma “stabiliment public”.1
A doua condiţie de exercitare a acţiunii de contencios administrativ este cea a vătămării unui
drept recunoscut de lege reclamantului. Este vorba despre încălcarea unui drept subiectiv al reclamantului, un drept recunoscut de lege, pe care autoritatea administrativă este obligată să-l respecte sau să-l realizeze.
În acest caz suntem în prezenţa unui contencios subiectiv, întrucât reclamantul nu poate sta în
instanţă decât în măsura în care actul administrativ sau refuzul nejustificat vatămă drepturile lui
subiective. Vătămarea dreptului va putea fi recunoscută în cazul când persoana nu poate să-şi realizeze altfel dreptul său pretins decât prin respectarea sau realizarea dreptului subiectiv de către organul administraţiei publice sau de către un funcţionar public din cadrul acestor autorităţi.
Dilema care apare în acest context se referă la interpretarea ce poate fi dată noţiunii “drept
recunoscut de lege”. E cazul s-o interpretăm extinsiv, incluzând şi “interesul” sau nu?
Dispute privind distincţia dintre drept şi interes se mai regăsesc şi la nivelul doctrinei, existând autori care nu recunosc posibilitatea promovării unei acţiuni în contenciosul administrativ
pentru ocrotirea unor interese. În termeni mai mult sau mai puţin diferiţi, se exprimă teza că
“dreptul recunoscut de lege reclamantului are în vedere un drept subiectiv pe care legea îl conferă
reclamantului şi pe care autoritatea administrativă este obligată să-l respecte sau să-l realizeze.
Prin urmare, nu este suficientă existenţa unui interes legitim, ci trebuie dovedit existenţa unui
drept subiectiv care revine reclamantului. Mai mult ca atât nu este necesar ca dreptul încălcat să
fie de natură administrativă, el putând să aparţină oricărei ramuri de drept.2
Suntem de părere că pentru declanşarea procesului de contencios administrativ, deci, pentru
exercitarea dreptului la acţiunea în contencios administrativ este suficientă afirmarea existenţei
unui drept subiectiv şi a vătămării sale prin actul administrativ, această afirmare justificând, de
fapt, interesul procesual al reclamantului.
Dovada existenţei dreptului subiectiv, şi, mai departe, a vătămării acestuia prin actul atacat,
este o condiţie de admitere în fond a acţiunii de contencios administrativ.3
1
2
3

V. Vedinaş, op. cit., pag. 114.
M. Preda. Curs de drept administrativ, Bucureşti,1999, pag. 255.
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Distincţia dintre drept şi interes rămâne de actualitate, chiar dacă Constituţia a venit să
tranşeze disputa istorică dintre ele din punct de vedere al admisibilităţii unei acţiuni în contenciosul administrativ, întemeiată pe ocrotirea a trei categorii de valori: drepturi, libertăţi şi interese
legitime.
Făcând referire la unul dintre principiile procedurii civile, potrivit căruia “cine nu are interes nu
are acţiune”, la condiţiile privind reclamantul trebuie adăugată şi condiţia interesului procesual.
Aşadar, chiar dacă reclamantul dovedeşte că i s-a vătămat un drept subiectiv prin actul atacat
în faţa instanţei judecătoreşti, dar din elementele acţiunii rezultă că el, în ipoteza în care chiar
dacă i s-ar admite cererea, nu ar obţine nici un folos, cu alte cuvinte nu are interes în acea acţiune
cererea lui în justiţie nu este admisibilă.
De exemplu, printr-un act administrativ se dispune demolarea unei construcţii. Dacă demolarea este ilegală, este evident că s-a produs o vătămare a unui drept subiectiv, anume a dreptului
de proprietate. Dacă, după efectuarea demolării, proprietarul ar introduce acţiune în justiţie
cerând anularea actului de demolare, el nu mai are nici un interes să formuleze o asemenea
acţiune, deoarece cererea sa nu i-ar putea fi satisfăcută, din momentul ce actul administrativ s-a
consumat prin demolare.
În această situaţie, reclamantul nu va putea să ceară decât despăgubiri, pe calea excepţiei de
ilegalitate, dacă instanţa judecătorească va constata că actul de demolare e ilegal.1
Altă condiţie de exercitare a acţiunii de contencios administrativ se referă la respectarea unui
termen.
Art. 17 din Legea 793-XIV stipulează expres, că cererea prin care se solicită anularea unui act
administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile, în
cazul în care legea nu dispune altfel. Cred că tocmai e cazul de subliniat că în „Comentariul Legii,
contenciosului administrativ a R. Moldova”, Anastasia Pascari2 constată că acest termen este abrogat prin art. 16 p.1 din Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XII din 19.07.99 cu modificările
intervenite prin Legea nr. 63-XIV din 11.04.01, care stipulează că persoana lezată într-un drept al
său recunoscut de lege poate sesiza instanţa de contencios administrativ în termen de 6 luni de la
data comunicării răspunsului la cererea prealabilă sau expirării termenului de examinare a cererii
prealabile.
Curtea Supremă de Justiţie, prin hotărârea nr. 27 din 24.12.01, a confirmat că termenul de
adresare în instanţa de contencios administrativ este de 6 luni de la data îndeplinirii procedurii
administrative de examinare a cererii prealabile (p. 30). Acest termen nu se extinde asupra
pretenţiilor de despăgubiri, cauzate printr-un act administrativ, emis de autoritatea publică, el
fiind un termen general de prescripţie, stipulat de Codul civil.
Considerăm această discrepanţă o lacună stringentă în legislaţia noastră, odată ce două acte
normative având aceeaşi forţă juridică, deopotrivă aplicabile aceleiaşi situaţii juridice conţin
dispoziţii contradictorii vizând un decalaj în ceea ce priveşte termenul sesizării instanţei de contencios administrativ. Or, aceasta este o instituţie procedurală de maximă oportunitate şi în cele
din urmă rămân dezorientate nu doar părţile procesului, ci şi însuşi instanţa de judecată.
În doctrină s-a consolidat şi opinia, conform căreia persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ, are drept de opţiune între acţiunea în despăgubiri potrivit prevederilor
din legea contenciosului administrativ şi acţiunea în despăgubiri potrivit dreptului comun.3
În legătură cu aceasta se pune problema instanţei competente de a soluţiona acţiunea separată
1
2
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Consideraţiunile aparţin lui Adrian Vlad, judecător la CSJ a României, citat de V. Vedinaş, op. cit., pag. 118.
Meyer-Ladewig, Jens. Pascari, Anastasia. Fistican, Eugenia. Doagă, Valeriu. Creţu, Gheorghe.
Comentariul Legii contenciosului administrativ. R. Moldova. Chişinău: Ed. Cartier. 2002, pag. 88.
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de despăgubiri. Vă fi competentă, în acest caz, instanţa de contencios administrativ sau instanţa
de drept comun. Fiind vorba de o latură a acţiunii în contencios administrativ – repararea pagubelor cauzate – aceste acţiuni, chiar separate, ar fi de competenţa instanţelor de contencios administrativ, deşi nimic nu s-ar opune ca asemenea acţiuni să poată fi soluţionate, după ce s-a anulat
actul administrativ vătămător sau autoritatea administrativă a fost obligată să satisfacă o cerere de
către instanţa de contencios administrativ, şi de instanţele de drept comun.
Întrunirea condiţiilor enunţate permit persoanei sesizarea instanţei de contencios administrativ prin depunerea unei acţiuni.
În formularea pe care o face Legea 793-XIV am văzut existenţa actului administrativ în varianta sa scrisă. Apare problema deci, dacă acţiunea în contencios administrativ este admisă şi în
cazul formei orale de act administrativ.
Considerăm că legiuitorul menţionând posibilitatea folosirii acţiunii în contencios administrativ împotriva actelor administrative prin care se încalcă drepturile persoanelor fizice şi juridice, nu a făcut nici o diferenţă privitoare la forma în care se manifestă voinţa juridică pe care o
cuprind aceste acte.
Legiuitorul român a fost mai prudent în această privinţă, menţionând că, cel puţin, în cazul
când reclamantul n-a primit nici un refuz la cerere va depune la dosar copia cererii certificată cu
originalul. Prin urmare, prevederea referitoare la copia de pe actul administrativ pe care trebuie
să o depună reclamantul la introducerea acţiunii este de ordin procedural şi se referă numai la
actele administrative scrise. Aceasta nu înseamnă că nu se poate formula acţiunea în contencios
administrativ şi împotriva actelor administrative verbale.1
În cazul actelor orale ca şi atunci când reclamantul nu are actul administrativ pe care îl
contestă, instanţa este competentă să ceară administraţiei pârâte să-i comunice de urgenţă actul
atacat împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte înscrisuri sau date necesare pentru soluţionarea cauzei; unde ar putea fi atribuită şi referirea la
modalitatea orală a existenţei actului administrativ contestat.
Reieşind din prevederile art. 20 al Legii 793-XIV, cererea de chemare în instanţa de contencios
administrativ poate fi formulată împotriva funcţionarului public care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în cazul în care se solicită despăgubiri. Pe
această cale se obligă funcţionarul ce s-a făcut vinovat de emiterea actului ilegal să plătească
despăgubire solidar cu autoritatea administrativă. Plata solidară a despăgubirilor se pune în seama autorităţii administrative pe motivul că ultima este obligată să supravegheze activitatea
funcţionarilor săi.
La acest capitol se introduc norme noi, inexistente până în prezent în legislaţia ţării noastre, şi
anume, funcţionarul care a fost silit să semneze actul ilegal de către superiorul ierarhic, poate să-l
cheme în instanţă pe acesta din urmă în calitate de intervenient (terţă persoană), ca o garanţie a sa.
Poate să apară întrebarea dacă o asemenea prevedere a legii ar fi oportună, deoarece ar putea
genera un pericol de paralizare a capacităţilor funcţionarului public de a lucra şi acţiona într-un
mod responsabil, acesta considerând că trebuie să se teamă de a apărea personal în calitate de
parte adversă în instanţa de contencios administrativ şi să fie obligat de a plăti repararea posibilă
chiar în cazurile unui grad redus de neglijenţă.
Însă această normă nu contravine prevederilor CEDO. Formularea cererii împotriva
funcţionarului public care activează în cadrul autorităţii publice pârâte care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în cazurile ce se solicită despăgubiri
este o garanţie a cetăţenilor care se adresează la autorităţile publice pentru soluţionarea unei cer1
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eri şi în concordanţă cu prevederile Legii serviciului public şi Legii cu privire la petiţionare.
Superiorul ierarhic poate fi chemat în garanţie în cazul când acesta a obligat prin ordin scris
inferiorul să semneze actul administrativ contestat, iar în cazul când se va solicita plata unor
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, garantul va putea fi obligat să plătească despăgubirile solidar cu autoritatea administrativă ierarhic superioară.
În cazul în care funcţionarul public nu a fost inclus în proces, autoritatea publică poate, potrivit prevederilor art. 33 din Lege, să înainteze o acţiune de regres în instanţa de drept comun faţă
de superiorul funcţionarului public sau faţă de conducătorul autorităţii publice.
În acest fel se formează o măsură de protecţie contra abuzului organelor administrative şi
devine posibilă atragerea la răspundere juridică a persoanelor concrete ce s-au făcut vinovate de
lezarea drepturilor cetăţenilor.
Reieşind din prevederile art. 21 al Legii contenciosului administrativ, persoana vătămată
printr-un act administrativ poate solicita concomitent cu înaintarea acţiunii şi suspendarea
executării actului administrativ.
Instanţa de contencios administrativ trebuie să soluţioneze în regim de urgenţă cererea de
suspendare a executării actului administrativ contestat fără citarea părţilor, iar încheierea instanţei
de suspendare a executării actului administrativ contestat este executorie de drept, dar poate fi
contestată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţarea pe marginea cererii de suspendare a executării unui act administrativ de autoritate se admite doar în cazul în care instanţa are pe rol ca obiect principal anularea acestui act.
Prevederile alin. 2 al aceluiaşi articol oferă posibilitatea instanţei de contencios administrativ
să dispună suspendarea executării actului administrativ şi din oficiu, fără cererea persoanei, în
cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube iminente.
Din sensul legii rezultă că o condiţie de bază care trebuie îndeplinită este aceea ca motivele
suspendării să fie bine justificate, ceea ce ar însemna că ele trebuie să apară de la prima vedere ca
fiind temeinice şi să creeze de la bun început o îndoială puternică asupra legalităţii actului administrativ contestat. În caz contrar, instanţele de contencios administrativ s-ar putea afla în situaţia
nedorită ca prin invocarea de către reclamant a unor motive necesare, considerate de instanţă
greşit justificate, să fie paralizată activitatea autorităţilor administrative, să producă dereglări prin
neexecutarea actului administrativ suspendat.
O altă condiţie care se cere îndeplinită, fiind în legătură directă cu prima, este aceea ca prin
măsura suspendării actului administrativ să se prevină producerea unei pagube iminente, adică
există pericolul ca reclamantul să fie ameninţat, prin executarea actului administrativ, la o
vătămare iminentă ireparabilă.
De asemenea trebuie să se ţină cont de faptul că suspendarea executării actului administrativ
contestat admis de instanţă poartă un caracter provizoriu, până la examinarea litigiului în fond,
inclusiv până când hotărârea judecătorească devine irevocabilă. Dacă instanţa de contencios administrativ va respinge integral acţiunea reclamantului ca neîntemeiată, atunci ea trebuie să-şi
expună opinia şi în privinţa încetării suspendării executării actului administrativ din momentul
în care hotărârea va deveni irevocabilă.
V. Vedinaş apreciază modul în care este reglementat regimul juridic al suspendării care, spre
deosibire de legea românească, asigură o protecţie mai bună celui vătămat.
Desigur, acceptând că în această materie perspectivele din care pot fi analizate condiţiile
exercitării acţiunii de contencios administrativ sunt multiple, ne dăm bine seama că punctele de
vedere îmbrăţişate de noi nu epuizează soluţiile optime posibile.
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UNITATEA EUROPEANĂ ŞI DIVERSITATEA FORMELOR DE JURISDICŢIE
TULBURE Sarmisegetuza, doctor,
Judecător la Curtea de Apel Galaţi, România
1. Ideea unităţii europene are o lungă şi frumoasă tradiţie. De la Pax romana, pax germannica,
pax eclessiastica şi până la proiectele moderne de înfăptuire a unei federaţii europene, istoria a
cunoscut numeroase propuneri ingenioase şi originale, bine structurate şi minuţios gândite, elaborate de celebri oameni de stat, oameni de ştiinţă şi cultură. Este suficient să numim aci pe Pierre
Dubois, Emeric Crucé, George Podiebrad, Ducele de Sully, Abatele Saint Pierre, Immanuel Kant
şi mulţi atâţia alţii1.
În perioada dintre cele două războaie mondiale, proiectele lui Aristide Briand şi contelui
Coundenhove Kalergi au făcut epocă. De abia însă după cel de al doilea război mondial ideea
federalizării Europei a fost repusă în actualitate, pe baze ştiinţifice şi principiale. De la ideile lui
Robert Schuman şi Jean Monnet până la Tratatele de la Amsterdam şi Nisa, şi apoi până la Tratatul Constituţional European, Comunitatea Europeană (devenită ulterior Uniunea Europeană) a
străbătut un drum lung, spectaculos şi nu rare ori lipsit de dificultăţi. De la cele şase state fondatoare ale Pieţei Comune, până la cele 27 state care o alcătuiesc astăzi Europa a parcurs un remarcabil proces de extindere.
Dar extinderea Uniunii Europene nu a reprezentat singura dimensiune pe care a căpătat-o
procesul integraţionist. De la relativ modestă comunitate de interese în problemele cărbunelui şi
oţelului, obiectivele organizaţiei s-au îmbogăţit necontenit odată cu trecerea anilor.
Astăzi, Uniunea Europeană are - după cum se cunoaşte foarte bine - trei obiective mari: integrarea economică, cu tot ansamblul consecinţelor sale; colaborarea statelor membre în domeniul
problemelor de politică externă şi de securitate comună şi, în sfârşit, colaborarea în problemele
justiţiei şi ale afacerilor interne2. Este evident că marii ctitori ai integrării europene - Schuman şi
Monnet - deşi oameni de stat capabili şi bine pregătiţi în prospectarea viitorului economic, nu sau gândit nici pe departe la amploarea şi diversitatea procesului de integrare pe care avea să-l
cunoască Europa pe parcursul unei perioade de jumătate de secol.
Desăvârşirea procesului de integrare a Europei şi transformarea acesteia într-o confederaţie
sau federaţie a devenit o problemă de actualitate, ca urmare a enunţării unor proiecte elaborate de
către diverşi oameni politici, conducători de stare sau parlamentari europeni.
Indiferent ce variantă va prevala, este cert că în perspectivă, dacă Europa va deveni un stat federal mai mult sau mai puţin închegat, va trebui soluţionată şi problema coexistenţei diverselor tipuri de jurisdicţie care fiinţează alături, astăzi, pe continent. Dacă Europa va dispune de un guvern
puternic, de o structură parlamentară eficace şi de alte instituţii capabile să-i desăvârşească integra
rea, devine cât se poate de evident faptul că va fi necesară şi o unificare a sistemului său judiciar3.
1
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Cu ani în urmă, a pune problema sincronizării sau chiar a unificării activităţilor desfăşurate
de cele două instanţe europene - Curtea de la Strasbourg şi Curtea de la Luxemburg - apărea,
neîndoielnic, un exerciţiu superfluu şi chiar lipsit de sens.
Dinamica evoluţiei relaţiilor europene a schimbat însă foarte mult datele problemei: Uniunea
Europeană, prin adoptarea Cartei de la Nisa, a pătruns direct în problematica drepturilor omului
iar dacă sub egida ce va fi perfectată în cele din urmă o viitoare constituţie europeană - în care
rolul dominant îl vor avea actualele sale organe principale - rolul său în edificarea viitoarei Europe va fi covârşitor.
Pe de altă parte, Consiliul Europei s-a implicat tot mai mult în ultimii ani nu numai în probleme diverse ce privesc drepturile omului, preocupându-se de remedierea încălcărilor produse
drepturilor unor cetăţeni dar a pătruns şi el în analiza unor situaţii politice care implicau evaluări
asupra mecanismelor democraţiei şi funcţionării instituţiilor în anumite ţări (situaţia din Belarus,
Cecenis ş.a.).
În actualul moment istoric se produce inevitabil, deci, o anumită convergenţă a preocupărilor
celor două organizaţii, Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, mai ales ca urmare a “legalizării”
prin Tratatul de la Maastricht a competenţei Uniunii Europene în problemele politicii externe şi
de securitate comună, a justiţiei şi afacerilor interne.
2. Practica Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost confruntată în ultimii ani cu probleme noi, deosebit de interesante din punct de vedere juridic, care au permis Curţii să exprime
puncte de vedere competente şi argumentate asupra unor probleme dintre cele mai controversate.
În rândul unor asemenea situaţii menţionăm, de pildă, speţa Zhermal împotriva Rusiei
(nr.60983/2000), În această cauză, care a fost comunicată Guvernului Rusiei în conformitate cu
prevederile art.3 din protocolul nr.1, situaţia de fapt a fost următoarea: legea regională cu privire
la modalitatea de alegere a guvernatorului insulei Sahalin, care este totodată şi reprezentant în
Consiliul Federaţiei Ruse al acestei regiuni, prevede, că urmează să fie considerat ales “ candidatul
care a obţinut majoritatea voturilor alegătorilor care au participat la alegeri”. În cazul în care nici
un candidat nu satisface această condiţie, legea prevede organizarea unui al doilea tur de scrutin,
la care vor participa numai primii doi candidaţi în ordinea voturilor obţinute. Numai într-o
asemenea situaţie va fi considerat ales candidatul care a obţinut majoritatea voturilor faţă de un
alt candidat. În pofida acestor dispoziţii, Duma insulei Sahalin a decis că alegerile să se desfăşoare
numai cu un singur tur de scrutin, iar guvernatorul al cărui mandat expira a ieşit în fruntea
candidaţilor, obţinând 60.149 voturi (39,5% din sufragii), faţă de contracandidatul său cel mai
apropiat, care a obţinut 41.452 voturi. Guvernatorul al cărui mandat expira a fost declarat ales de
Comisia electorală, deşi el a obţinut numai majoritatea relativă a voturilor. Cel de al doilea candidat, Zhermal, a depus mai multe contestaţii, care au rămas fără ecou. Curtea Supremă a acceptat
totuşi punctul de vedere al contestatorului, dar a trebuit să-şi “anuleze decizia” după ce Duma,
care se întrunise între timp, a adoptat un decret interpretativ al dispoziţiilor legii electorale care
stipula că “trebuie să fie considerat ales candidatul care a obţinut majoritatea relativă de voturi”.
O importantă hotărâre a fost pronunţată la 22 martie 2001 de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului în afacerea Streletz c/Germaniei. În această cauză, Curtea a avut de soluţionat de fapt
două procese, primul intentat de Fritz Streletz, fost ministru adjunct al apărării al R.D.G., Heinz
Kessler, fost ministru al apărării, Egon Krenz, fost preşedinte al Consiliului de Stat şi cel de al
doilea de fostul soldat este german K.H.W., prin care se contesta legalitatea pedepselor aplicate de
tribunalele germane în legătură cu folosirea armelor de foc pentru a împiedica trecerea frontierei
către R.F.G. În ambele cazuri, Curtea a respins susţinerea că faptele săvârşite nu ar fi fost contrare
dreptului german aplicabil în R.D.G. şi nici regulilor dreptului internaţional.
În această speţă, Curtea a estimat că practica urmată în fosta R.D.G. cu privire la supravegherea frontierei contravenea în mod flagrant dreptului internaţional - şi în special prevederilor leg358

ate de apărarea vieţii. Curtea a apreciat că dacă R.D.G. ar mai fi existat şi astăzi, ea ar fi fost făcută
responsabilă de acţiunile în cauză din punctul de vedere al dreptului internaţional. În ceea ce
priveşte învinuiţii, aceştia au încălcat, prin faptele comise, norme cunoscute ale dreptului
internaţional, astfel încât comandându-i pe petiţionari, jurisdicţiile germane de după reunificare
nu au încălcat prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi nici alte norme de drept
internaţional.
O speţă bine cunoscută în ţara noastră a fost cea privind pe Ilie Ilaşcu ş.a. c/Moldovei şi
Rusiei (nr.48787/99). Reclamanţii, cetăţeni ai Republici Moldova, au fost deţinuţi în Transnistria
- regiune secesionistă a Moldovei - Ilie Ilaşcu fiind pus în libertate ca urmare a unor negocieri
purtate în cursul anului 2001, iar ceilalţi compatrioţi se află încă în închisoarea din Tiraspol.
Circumstanţele cauzei au fost următoarele:
În 1992, după confruntări armate violente între forţele armate din Moldova şi separatiştii
transnistreni, armata rusă a fost acuzată de către autorităţile din Moldova de a fi sprijinit elementele separatiste. Parlamentul Moldovei a denunţat chiar ingerinţa Rusiei în problemele sale interne, deplângând prezenţa armatei ruse pe teritoriul Transnistriei. Diferendul între Moldova şi
Rusia cu privire la retragerea trupelor de pe teritoriul Moldovei nu a fost soluţionat nici acum. În
1992, solicitanţii au fost arestaţi de autorităţile Republicii autoproclamată Transnistria şi acuzaţi
de a fi luptat împotriva “statului legitim al Transnistriei”. Ei au fost trimişi în faţa Tribunalului
Suprem al Republicii autoproclamate Transnistria, care i-a condamnat în urma unui proces în
cadrul căruia nu au putut să ia contact cu avocaţii lor decât în prezenţa unor poliţişti înarmaţi. Ilie
Ilaşcu a fost condamnat la moarte, iar ceilalţi compatrioţi ai săi la pedepse grele cu închisoare şi
confiscarea averii. Tribunalul Suprem al Moldovei s-a auto-sesizat şi a casat această sentinţă, considerând Tribunalul Suprem al Republicii autoproclamate Transnistrene ca fiind neconstituţional
şi a ordonat, în consecinţă, eliberarea solicitanţilor. În 1995, Parlamentul republicii Moldova, a
cerut Guvernului Moldovei să intervină pentru a obţine eliberarea solicitanţilor, aceştia plângându-se de altfel de condiţiile detenţiei lor, implicând privarea de hrană şi de lumină, precum şi
organizarea de simulacre de execuţii. parlamentul republici Moldova a cerut Guvernului să manifeste mai multă fermitate. Solicitanţii - care au adresat plângeri la Consiliul Europei - au acuzat
Rusia şi Moldova pentru inerţia manifestată de autorităţile sale în ceea ce priveşte punerea în
aplicare a hotărârii tribunalului Suprem din Moldova, prin care s-a ordonat eliberarea lor.
La 8 iulie 2004, Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului a pronunţat o decizie
în dosarul privind pe Ilie Ilaşcu şi celelalte persoane condamnate de autorităţile locale din
Transnistria1.
Curtea a constatat existenţa unei răspunderi a Republicii Moldova pentru neîndeplinirea
obligaţiilor care-i reveneau după Mai 1991, ca şi a Federaţiei Ruse, în menţinerea unui regim
ilegal şi anticonstituţional de supraveghere a persoanelor avute în vedere în acest proces. În
consecinţă, Curtea a apreciat - cu 16 voturi contra 1 - că Federaţia Rusă a încălcat prevederile
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi prevederile art.3 din convenţia menţionată, iar
Republica Moldova, ca şi Federaţia Rusă, au încălcat prevederile art.34 din aceeaşi convenţie.
Curtea Europeană a dispus totodată alocarea sumei de 180.000 euro lui Ilie Ilaşcu pentru
prejudiciul materială şi morală adusă şi a sumei de 120.000 euro pentru fiecare dintre ceilalţi trei
solicitanţi.
În anul 2006 a fost pus pe rol un nou dosar referitor la Andrei Ivanţoc şi Tudor Petro-Popa,
rămaşi în detenţie după eliberarea lui Ilie Ilaşcu.
Guvernul României a intervenit în acest proces din partea celor doi deţinuţi, care deţin şi
cetăţenia României. Rusia a invocat din nou faptul că nu deţine controlul asupra teritoriului
1
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transnistrean, în timp ce Guvernul Moldovei a răspuns că a depus şi depune eforturi permanente
pentru eliberarea deţinuţilor. Avocaţii urmează să remită observaţiile către CEDO până la începutul lunii noiembrie. Eudochia Ivanţoc a declarat că se simte tot mai descurajată să creadă în
izbânda celei de a doua decizii a CEDO, în cazul în care prima nu a fost pusă în vigoare la circa
doi ani şi jumătate de la pronunţarea primei decizii. Ilie Ilaşcu a declarat că Rusia a sfidat în toate
modurile posibile CEDO ca instanţă de justiţie internaţională şi europeană, precum a sfidat şi
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (C;CE), preşedinţia căruia este deţinută de jumătate
de an chiar de Rusia. C;CE este responsabil de verificarea respectării deciziilor CEDO şi a emis
deja patru rezoluţii interimare prin care Rusia a fost atenţionată asupra neîndeplinirii Hotărârii
CEDO din 8 iulie 2004, dar cei doi deţinuţi rămân în captivitate ilegală în Transnistria1
3. În ce priveşte Curtea de la Luxemburg, învederăm, de asemenea, câteva exemple care
exprimă, credem noi, cât se poate de pregnant orientarea europeană de perspectivă a acestei
instituţii. Astfel, pentru prima dată, în 1963 Curtea de Justiţie, într-o afacere celebră, speţa Van
Gend & Loos (dosarul 26/62) a stabilit în mod neechivoc principiul aplicabilităţii directe a dreptului comunitar, dar şi al superiorităţii acestuia faţă de ordinea juridică naţională a statelor.
Punctul de plecare al acestei speţe celebre l-a constituit o împrejurare aparent banală. O întreprindere olandeză de transport - Van Gend & Loos - sesizase un tribunal olandez cu o acţiune împotriva Administraţiei Vămilor din Olanda, întrucât aceasta percepuse o taxă vamală majorată la
importarea unui produs chimic care provenea din - pe atunci - Republica Federală a Germaniei.
În acţiunea sa, întreprinderea olandeză considera că s-a produs o încălcare a articolului 12 din
Tratatul Comunităţii Europene, care interzicea introducerea unor noi taxe vamale sau majorarea
taxelor vamale existente în Piaţa Comună.
Decizia dată de Curte în acest caz, care a devenit celebru, a fost pronunţată la 5 februarie 1963
împotriva punctelor de vedere exprimate de guvernele belgian şi olandez, ca şi a concluziilor puse
în cadrul dezbaterilor de Avocatul general al Curţii. Decizia - care a dat câştig de cauză firmei Van
Gend & Loos - a statuat că reglementările cuprinse în tratatele care au pus bazele Comunităţii
Europene erau direct aplicabile resortisanţilor statelor membre atunci când ele fuseseră acceptate
fără rezerve şi nu necesitau alte măsuri suplimentare pentru aplicarea lor. În acelaşi timp, în motivarea sentinţei, Curtea a subliniat faptul că prin crearea Comunităţilor Europene a fost constituită
o nouă ordine juridică, ai cărei subiecţi sunt nu numai statele, dar, în egală măsură, şi cetăţenii lor.
Probleme legate de existenţa unei ordini comunitare şi de primordialitatea dreptului
internaţional au fost ridicate şi în afacerea Costa versus Enel (dosarul 6/1964), luată în discuţie
aproape doi ani mai târziu de la data pronunţării deciziei în afacerea Van Gend & Loos. În această
cauză se punea problema luării în discuţie a unor consecinţe ce decurgeau din naţionalizarea, în
anul 1962, de către Italia a producţiei de electricitate, aceasta fiind încredinţată unei singure întreprinderi ENEL. Dl. Flaminio Costa, acţionar al societăţii Edison Volta, naţionalizată prin
măsura guvernului italian, s-a considerat prejudiciat datorită naţionalizării adoptate de statul italian şi a refuzat să achite o modestă factură de electricitate, de câteva sute de lire, dorind să-şi facă
respectate drepturile. Susţinerea sa în faţa judecătorului de pace din Milano era aceea că legea de
naţionalizare adoptată de guvernul italian ar fi adus atingere Tratatului C.E.E.
În această cauză, care şi ea a suscitat un larg interes din partea juriştilor, problemele erau deosebit de complexe, prin aceea că, de fapt, se ridica o problemă de conflict între dreptul comunitar şi o lege naţională internă ulterioară. În Italia, potrivit unei vechi practici şi ca urmare a cunoscutei teze promovate de şcoala juridică condusă de Dionisie Anzilotti, tratatele au numai
valoarea unor legi naţionale, fiind recepţionate în dreptul intern, astfel încât legea de naţionalizare
din 6 septembrie 1962 constituia, din punctul de vedere al dreptului italian, o lege internă
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ulterioară legii prin care fuseseră ratificate Tratatele de la Roma, ceea ce ar fi putut duce la concluzia că tratatele în cauză au fost modificate printr-o lege internă.
Soluţionând problema conflictului, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a estimat că
“Tratatul C.E.E. a instituit o ordine juridică proprie integrată sistemului juridic al statelor membre din momentul intrării în vigoare a tratatului, şi care se impune jurisdicţiilor acestora…1
Este de observat că în raport de speţa Van Gend & Loos, în afacerea Costa versus Enel Curtea
a dezvoltat - şi a accentuat - unele idei. Dacă în afacerea Van Gend & Loots se vorbea de instituirea unei “Pieţe Comune”, şi de faptul că prin tratate a constituit “ o ordine juridică nouă de drept
internaţional”, în speţa Costa versus Enel Curtea revine asupra formulărilor anterioare, înlocuind
expresia “ordine juridică de drept internaţional”, cu “ ordine juridică proprie”, totodată
“independenţa” dreptului comunitar faţă de dreptul statelor membre fiind înlocuită cu “integrarea” dreptului comunitar în sistemul juridic al statelor membre.
Trebuie remarcat că pe parcursul anilor, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a adus
importante contribuţii la precizarea şi dezvoltarea unor principii de drept comunitar înscrise în
tratatele fundamentale, facilitând o mai bună cunoaştere şi aplicare a lor. Aşa, de pildă, în speţa
Cassis de Dijon (1979), Curtea a statuat în mod neechivoc că europenii pot să consume orice fel
de produce alimentare provenind din ţările Comunităţii, cu condiţia ca acestea să fie legal fabricate şi comercializate, neexistând motive temeinice legate de protecţia sănătăţii sau a mediului
care ar opri importul acestora.
În domeniul relaţiilor umane, Curtea a statuat că muncitorii europeni trebuie să se bucure de
toate condiţiile de angajare şi de muncă de care beneficiază colegii lor naţionali. În diverse hotărâri
ale Curţii s-a precizat întinderea drepturilor de care se bucură soţul (soţia) şi copii unui muncitor
imigrant care locuiesc împreună cu el şi a dispus că aceşti copii trebuie nu numai să fie admişi la
cursurile de învăţământ general şi de formare profesională, dar şi să beneficieze, în acelaşi timp, de
aceleaşi măsuri de încurajare care sunt acordate copiilor cetăţenilor statelor de reşedinţă, cum ar fi
bursele, împrumuturile fără dobândă, avantajele pentru reintegrarea socială a handicapaţilor etc.
În ceea ce priveşte egalitatea de remunerare între bărbaţi şi femei, Curtea, în afacerea Defrenne (1971) a estimat că nu este necesar să fie adoptate măsuri la nivel comunitar sau naţional
pentru a se asigura aplicarea directă a acestui principiu, revenind jurisdicţiilor naţionale sarcina
de a face să beneficieze orice cetăţean de consecinţele sale.
Ideea menţionată şi-a găsit, de altfel, consacrarea şi în prevederile Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale, care a generalizat, într-un anumit sens, şi experienţa organelor judiciare comunitare în diverse domenii.
În măsura în care Parlamentul European a primit noi competenţe, Curtea a recunoscut chiar înainte ca Tratatul de la Maastricht să prevadă în mod expres - că anumite acte ale Parlamentului pot face obiectul unui recurs înaintea sa sau, invers, că parlamentul poate să atace actele
altor instituţii comunitare.
4. În procesul integrării europene, elementul juridic a avut şi are rol primordial, atât sub forma tratatelor internaţionale, prin care au fost puse bazele comunităţii şi sunt aduse permanent
elemente noi, ca şi prin marea bogăţie a actelor comunitare subsecvente - recomandări, directive,
regulamente etc. - emise de organele comunitare, alcătuind un aşa numit izvor de drept “derivat”,
dar nu mai puţin important în ce priveşte evoluţia instituţiilor comunitare.
Trebuie remarcat că ideea unităţii de jurisdicţie a fost avută în vedere încă de la constituirea
formelor premergătoare ale Uniunii Europene de astăzi. În etapa negocierilor preliminare din
1
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1950 s-a avut în vedere la un moment dat posibilitatea înfiinţării unei Comisii de arbitraj, ca şi
ideea recurgerii la serviciile unui organ de jurisdicţie de genul Curţii Internaţionale de Justiţie,
dar ambele proiecte au fost respinse de negociatori1
Rezultă, deci, că încă de timpuriu, constituire unui unic organ jurisdicţional a fost avută în
vedere de statele care au participat la procesul de adoptare a primelor instrumente juridice comunitare (CEDO, CEE, EURATOM).
Activitatea jurisdicţională a Curţii s-a extins şi diversificat pe parcursul timpului. deciziile
instanţei de la Luxemburg au oferit şi oferă permanent elemente inedite de interpretare, care înlesnesc nu numai cunoaşterea esenţei dreptului comunitar, dar şi a trăsăturilor specifice ale acestuia, care îl definesc ca un element de profundă noutate al epocii contemporane.
De altfel, Europa are o bogată şi bine cunoscută tradiţie juridică; pe continentul european s-au
afirmat - pornind de la elementele de bază ale dreptului roman - importante sisteme de drept
interstatale şi anume: dreptul romanic (francez şi italian), dreptul germanic, dreptul anglo-saxon
- având fiecare trăsăturile şi elementele sale specifice, dar păstrând şi afirmând în întreaga evoluţie
marile idei şi principii desprinse din dreptul roman.
Nu mai puţin, Europa a fost întotdeauna “ţara” unor judecători celebri. În grecia antică, la
Roma, judecătorii erau persoane de cea mai înaltă competenţă şi moralitate. Rolul lor a fost
evidenţiat adesea de mari gânditori ai antichităţii: Platon, Aristotel, Cicero, Senecca. Respectul
pentru judecători s-a păstrat pe parcursul timpului, în Germania fiind bine cunoscut cazul unui
judecător care a pronunţat o sentinţă chiar împotriva regelui Frederic cel Mare, de unde dictonul
care a păstrat până în zilele noastre: “ mai există judecători la Berlin!”.
Integrarea europeană presupune, deci, în actualul moment istoric, nu numai o desăvârşire a
cadrului instituţional care a început la Nisa, şi care a fost perfectat prin Tratatul Constituţional
European. Ea solicită, cu necesitate, şi perfecţionarea mecanismelor juridice, adoptarea unui
drept european, dar şi statornicirea unei justiţii general europene, corolar necesar al procesului
de federalizare a Europei.
5. După cum se cunoaşte, în prezent în Europa fiinţează mai multe organizaţii internaţionale,
având competenţe diferite, dar concurente. În afară de Uniunea Europeană - la care ne-am referit
- în Europa mai există Consiliul Europei - organizaţie reprezentativă cuprinzând 46 membri, Orga
nizaţia pentru securitate şi Cooperare în Europa, incluzând 56 state, fiind totodată prezentă o
importantă parte a structurilor Alianţei Nord- Atlantice (22 din cele 26 ţări membre ale NATO).
Problema care se ridică este aceea: cum vor funcţiona, în perspectivă, relaţiile dintre aceste
organizaţii în condiţiile accentuării procesului integraţionist ?
Varianta cea mai comodă ar fi, desigur, aceea a menţinerii lor, cu corectivul sincronizării unor
obiective şi competenţe ale diverselor tipuri de organizaţii, dar nu ar fi lipsit de interes a se examina nici ideea contopirii lor - parţiale sau totale.
Nu trebuie uitat că Uniunea Europeană îşi propune tot mai mult nu numai obiective de ordin
economic (pentru care a fost creată iniţial), dar şi obiective de ordin politic şi militar. Adoptarea
la Nisa a Cartei drepturilor fundamentale a cetăţenilor Europei ridică o serioasă problemă de
competenţe, în perspectivă, între Uniunea Europeană şi Consiliul Europei2
1

2

Ami Baray, Christien Philip, Repertoire de Droit communautaire, Cour de Justice, pag.2. A se vedea şi
jean Monnet, Mémoires, Ed.Fayard, paris, 1976, pag.377; M.Lagrange, La Cour de Justice des
Communautés éuropéenne, în “Revue trimestrielle du droit européen”, nr.2, 1978.
Victor Dan Zlătescu, Drept privat comparat, Editura OSCAR PRINT, Bucureşti, 1997, pag.109 şi urm.
Jean-Marie Favrel, Droit et pratigue de l’Union Européenne - 4- édition, Gualino editeur, 2003, no.38,
pag.53 şi urm
Jean-Francois Flauss, La Cour européenne des droits de l’homme est-elle un Cour Constituţionnelle? în
“ Revue Francaise de Droit Constituţionnelle”, no.36/1999, pag.711.
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Curtea Europeană a drepturilor Omului este bine cunoscută prin contribuţia sa laborioasă la
formularea unor principii, idei şi jurisprudenţe care - dincolo de soluţionarea concretă a unor
cauze de speţă - au contribuit la forjarea unui adevărat drept european al drepturilor omului. În
măsura în care viitoarea federaţie europeană va dobândi prerogative politice, în măsura în care va
exista un preşedinte şi un Parlament european, este cert că şi jurisdicţia europeană, indiferent în
ce domeniu, va trebui să devină o jurisdicţie unitară.
Există, fireşte, probleme juridice dificile, care ar putea apare în perspectivă ca urmare a
oricăror încercări de sincronizare între activitatea Curţilor de la Luxemburg şi de la Strasbourg.
Uniunea Europeană este o organizaţie supranaţională, în care totuşi principalele decizii în
cadrul Consiliului se iau cu votul majorităţii calificate. Consiliul Europei este, însă, prin excelenţă,
o organizaţie care se prevalează încă de cunoscutul principiu” un stat - un vot”. Pe de altă parte,
componenţa Consiliului Europei este mult mai largă decât a Uniunii Europene, iar condiţiile
pentru obţinerea calităţii de membru în fiecare dintre cele două organizaţii deşi relativ
asemănătoare, prezintă diferenţieri.
Aceste consideraţii pledează pentru menţinerea celor două forme de jurisdicţie, în condiţiile
în care şi realităţile europene, nivelul de dezvoltare, dar mai ales de acceptare şi aplicare a principiilor drepturilor omului continuă să rămână diferite (de pildă, luarea în discuţia Consiliului
Europei a unor situaţii din unele foste republici sovietice).
6. Existenţa unui anumit paralelism se vădeşte şi între acţiunile Uniunii Europene şi cele ale
Organizaţiei pentru securitate şi Cooperare în Europa OSCE.
Organizaţia pentru securitate şi Cooperare în Europa, care îşi desfăşoară şi ea activitatea precum majoritatea organismelor internaţionale - în baza principiului “ un stat un vot”, recurgând
de preferinţă la modalitatea consensului, dispune de importante prerogative de control în ceea ce
priveşte, mai ales, respectul drepturilor minorităţilor naţionale, dezamorsarea situaţiilor de criză
determinate de raţiuni de ordin etnic, religios, etc., activitatea O.S.C.E. manifestându-se atât prin
soluţionarea directă a unor litigii între ţările participante, cât şi prin trimiterea de observatori,
misiuni, delegaţii, care au sarcina elaborării unor rapoarte, în legătură cu care se vor întreprinde
discuţii sau purta negocieri, după caz, în scopul soluţionării problemelor semnalate. O asemenea
competenţă apare şi ea posibil de a fi menţinută în continuare, chiar în condiţiile unificării Europei şi adoptării unei structuri federale.
Cu toate acestea, nu este lipsit de interes să semnalăm că statele federale nu au acceptat
niciodată competenţa unor organisme din exteriorul lor care să soluţioneze probleme litigioase
ce ar fi intervenit între entităţile lor federate.
Chiar înainte de adoptarea Constituţiei S.U.A., Congresul a fost acela care a soluţionat un
diferend ce se ivise între două state confederate nord americane - Virginia şi Maryland - în
legătură cu folosirea apelor fluviului Potomac1 Posibilitatea unei “medieri” britanice înainte de
declanşarea conflictului ce a premers războiului civile din anii 1861 - 1865 a fost privită cu neîncredere de către statele nordiste şi, în consecinţă, nu a fost acceptată.
Constituţia S.U.A din 1787 prevede în mod expres, în art.3, că sunt de competenţa Curţii Supreme litigiile dintre diversele state membre ale Uniunii sau dintre un stat şi cetăţeni ai altui stat.
Constituţia Germaniei - de asemenea stat federal - prevede că sunt de competenţa Tribunalului Constituţional Federal litigiile dintre diversele landuri, în situaţia în care ele apar ca subiecte
de drept public.
7. În ceea ce priveşte relaţia dintre Uniunea Europeană şi N.A.T.O., în perspectiva integrării
continentului european într-o structură federală, lucrurile sunt puţin mai delicate. Extinderea
competenţei Uniunii Europene şi în domeniul apărării ridică, indiscutabil, problema unei
1

Scurtă istorie a Statelor Unite ale Americii, Editura “Silex”, Bucureşti, 1993, pag.49.
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redimensionări a relaţiilor dintre ţările europene şi S.U.A. Dat fiind faptul că Alianţa NordAtlantică are o foarte lungă istorie, de peste jumătate de secol, şi că ea a contribuit în numeroase
ocazii la afirmarea punctelor comune şi a valorilor ce au aceeaşi importanţă atât pentru S.U.A. şi
Canada, cât şi pentru ţările europene, o desprindere a ţărilor europene de Alianţă ar fi greu de
imaginat. Cu toate acestea, pe măsură ce Europa va deveni mai puternică şi mai integrată, ea va
revendica - fireşte - un rol mai important în organismele politice şi decizionale ale N.A.T.O.
Un rol sporit al Europei în problemele militare va necesita, fireşte, o politică suplă de relaţii
între S.U.A. şi ţările europene, o mai largă cooperare, depăşirea unor puncte de vedere deosebite
în anumite probleme, fiind situate pe primul plan valorile comune fundamentale ale democraţiei,
care au determinat constituirea acestei organizaţii.
8. O problemă de mai mare acuitate va fi, însă, corelaţia ce va trebui să existe în viitor între
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele judiciare naţionale ale statelor, culminând cu
tribunalele sau curţile lor supreme.
Dacă Europa va avea o Constituţie este, fireşte, cert că ordinea constituţională a statelor membre va trebui subsumată ordinii constituţionale ce se edifică la nivel european. Nu va putea exista
o anumită ordine constituţională generală a Europei şi ordini constituţionale disparate, diverse,
fărâmiţate, care ar contraveni într-un fel sau altul viitoarei constituţii europene.
Aceasta nu implică însă, numai, cum au făcut deja o serie de ţări - printre care Franţa - reforme constituţionale, de natură a permite aplicarea fără dificultăţi a dreptului comunitar1. Este
necesară preluarea de către Curtea Europeană de Justiţie a unor prerogative de interpretare a
normelor viitoarei Constituţii Europene. Legătura dintre Curţile constituţionale şi noua Curte
Europeană de Justiţie (o denumim astfel deoarece ea va trebui să dobândească, inevitabil, şi o
serie de prerogative noi) va trebui să fie o legătură simplă şi flexibilă, acţionând în dublu sens: pe
de o parte, curţile constituţionale ale statelor vor trebui să interpreteze şi să soluţioneze problemele de constituţionalitate, ţinând seama în cel mai înalt grad de prevederile Constituţiei Europene; pe de altă parte, Curtea Europeană de la Luxemburg nu va putea ignora specificităţile
naţionale reflectate în constituţiile pe care le-a elaborat fiecare popor. Respectul principiului
“subsidiarităţii” va trebui să asigure că numai acele aspecte care ţin de ordinea constituţională
europeană să poată fi discutate în cadrul Curţii, prerogativele diferitelor Curţi Constituţionale
rămânând neatinse în ceea ce priveşte dezbaterea unor probleme ce pun în discuţie aspecte proprii legate de ordinea constituţională internă a fiecărei ţări.
În ceea ce priveşte jurisdicţiile naţionale în alte domenii decât cele constituţionale, acestea
rămân, fireşte, în competenţa deplină a statelor.
9. La nivel european există, desigur, şi alte forme de jurisdicţie supranaţională, cum ar fi de
pildă Tribunalul de la Haga pentru judecarea crimelor comise cu prilejul operaţiunilor militare
ce s-au desfăşurat în fosta Iugoslavie. Ar fi greu de conceput, însă, ca acest tribunal internaţional
- care a fost creat printr-o Rezoluţie a Consiliului de Securitate al O.N.U. - să treacă în subordinea unui forum european, deoarece raţiunile care au stat la înfiinţarea sa au fost nu europene,
ci mondiale (O.N.U. cuprinde 189 de state membre).
Amintim în această privinţă că ţările europene au o îndelungată tradiţie şi în promovarea
justiţiei penale internaţionale. Primul caz de justiţie europeană s-a produs în 1474, când mai
multe puteri europene ale epocii au dispus judecarea lui Peter von Hagenbach, guvernator numit
de ducele Burgundiei la conducerea cetăţii Breisach, care comisese acte de teroare, violenţe,
brutalităţi, violuri şi acte de confiscare ilegală a proprietăţilor2.
1
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Joel Rideau, Droit instituţionnel de l’Union et des Communautéenes, 3e édition, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, paris, 1999, pag.903 şi urm.
Stelian Scăunaş, Drept internaţional umanitar, Editura BURG, Sibiu, 2001, pag.149.

364

Judecarea criminalilor de război germani în 1945, la Nurnberg, de către un tribunal
internaţional în care alături de judecători europeni a participat şi un judecător american, nu a
diminuat cu nimic - dacă putem spune aşa - caracterul precumpănitor “european” al acestei forme
de jurisdicţie. Prezenţa unui judecător american, a unor acuzatori americani şi a unor cadre de
jurişti din S.U.A. (ţară care nu face parte din Europa) se explică prin aceea că S.U.A. au avut un
rol precumpănitor în cel de al doilea război mondial, contribuind în mod decisiv la asigurarea
victoriei asupra Germaniei şi aliaţilor săi.
Acţiunea de judecare şi sancţionare a criminalilor de război a fost însă şi a rămas prin scopurile
sale, prin martorii audiaţi, prin naţionalitatea inculpaţilor, o acţiune cu caracter precumpănitor
european.
Iată de ce, când se discută de pe diverse poziţii şi cu argumente dintre cele mai variate,
posibilitatea înfăptuirii unei federaţii europene, este necesar să se aibă în vedere şi posibilitatea ca
Europa - ea însăşi - să decidă asupra unor fapte foarte grave de încălcare a dreptului internaţional,
care pun în pericol atât pacea, cât şi construcţia europeană.
10. Ajungem astfel la o altă problemă deosebit de interesantă pe care trebuie să o soluţioneze
viitorul, şi anume problema relaţiilor dintre viitoarea jurisdicţie europeană, îmbogăţită şi
amplificată în ceea ce priveşte competenţele, şi jurisdicţia mondială, forumurile judiciare care
există la nivel mondial. O asemenea relaţie va trebui - credem - să fie menţinută în forma actuală,
deoarece dacă Europa este un continent având o capacitate extraordinară şi dispunând de resurse
spirituale deosebite, că nu este totuşi singurul continent.
Jurisdicţia mondială ia în consideraţie atât valorile europene cât şi valorile pe care le-au
ridicat la rang, de principii alte civilizaţii, istoria şi practica milenară a altor ţări.
x x
x
Încercând să conchidem asupra perspectivelor unei jurisdicţii europene în condiţiile integrării,
nu putem decât să subliniem valoarea şi spiritul previzional al observaţiei făcute de Napoleon, şi
anume aceea că “federaţia europeană va sosi mai devreme sau mai târziu, prin forţa lucrurilor1.
Succesul viitoarei federaţii europene, ca şi al ordinii juridice pe care aceasta este chemată să o
instaureze, depinde de viitorul său democratic, de înalta adeziune la principiile egalităţii
partenerilor care vor compune federaţia europeană, ca şi de preeminenţa neabătută a marilor
valori ale drepturilor omului, care i-au conferit Europei un rol necontestat în marile transformări
democratice care au premers acestui mileniu.

1

citat de F.I.Feraru, op.cit., pag.16
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CADRUL LEGAL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
ÎN ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII
CARLAŞUC Igor, doctorad,
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

RÉSUMÉ
Le cadre légale regissant l’activité operative d’investigation comprends plusieurs intruments internes et internationaux qui reflectent le caractère complexe et pluridisciplinaire du sujet. Aussi, la
specificité de la culture juridique moldave, longtemps soumise à des influences hybrides –de la reglementation des Nation Unies jusqu’aux normes et standards de la Communité des Etats Indépendantes –a fait naitre une multitude de reglements et actes normatives ayant une force obligatoire pour
les autorités locales. Cette richesse reglementaire fait parler de l’apparition d’un nouveau aspet du
droit publique –le droit regissant l’activité operative d’investigation.
Néanmoins, un reflet de la necessité d’une reforme profonde de la legislation moldave dans cette
matière, les lois existantes sont caractérisées d’un grand nombre de dispositions de renvoi, qui rendent parfois la legislation prolixe et ambigue et engendrent de situations possibles d’abus dans les
relations operatives d’investigation.
Il est donc indispensable de corriger ces manquements de la legislation moldave afin que les lois
fonctionnent commes des veritables garanties de l’etat de droit.
Cadrul legal al activităţii operative de investigaţii este compus din totalitatea actelor legislative
şi altor norme juridice, pe care este bazată aceasta. Reglementarea juridică a activităţii operative
de investigaţii dispune de o structură cu multe nivele şi anume:
- constituţional, care este compus din norme prevăzute în Constituţie şi hotărârile Curţii
Constituţionale a Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţii unor prevederi
din legile organice;
- tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte;
- legislativ, compus din Legea privind activitatea operativă de investigaţii, Codul penal,
Codul de procedură penală, Codul de executare a sancţiunilor de drept penal şi alte legi
organice, care conţin norme ce reglementează activitatea operativă de investigaţii;
- subordonat legii, care includ Decretele Preşedintelui, Hotărârile şi Dispoziţiile Guvernului,
Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie, actele Procuraturii ce se referă la activitatea operativă
de investigaţii, la fel şi actele normative departamentale ale organelor publice centrale de
specialitate, care stabilesc unele raporturi de drept în domeniul activităţii operative de
investigaţii.
Nivelul constituţional al reglementării de drept înglobează instituţii şi norme care întruchipează
baza generală a tuturor activităţilor statale, care se aplică în toate sferele guvernării sociale.
Constituţia Republicii Moldova reprezintă baza juridică principală a activităţii operative de
investigaţii, având atribuţii directe în apărarea drepturilor şi intereselor legitime a persoanelor,
societăţii şi statului contra atentatele criminale.
Principiile constituţionale: legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor omului stau la baza
tuturor normelor legii privind activitatea operativă de investigaţii, fapt confirmat de un şir de
hotărâri ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
Un alt nivel de reglementare juridică a activităţii operative de investigaţii este format din
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principiile şi normele juridice unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte. Aici ar fi util să analizăm această întrebare
sub prin prisma actelor normative internaţionale care în mod direct sau indirect reglementează
activitatea operativă de investigaţii. Printre acestea putem evidenţia documentele Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU): Declaraţia universală a drepturilor omului (rezoluţia nr.217 „A” din
10.12.1948), Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (rezoluţia nr. 2200 (XXI) din
16.12.1966), Convenţia contra torturii şi altor forme crude, inumane sau înjositoare a demnităţii
de comportare şi sancţionare (rezoluţia nr. 39/46 din 10.12.1984), Convenţia despre drepturile
copilului (rezoluţia nr. 44/25 din 20.11.1989), Principiile de bază ce se referă la independenţa
organelor judecătoreşti, adoptată la al şaptelea Congres al ONU, 26 august – 6 septembrie 1985,
Declaraţia privind drepturile şi obligaţiile persoanelor, grupurilor şi organelor societăţii menite
să apere drepturile şi libertăţile persoanei unanim recunoscute (rezoluţia nr. 53/144 din
09.12.1998), Declaraţia de la Vena şi programul acţiunilor, adoptată la conferinţa mondială
privind drepturile omului din 25.07.1993, Declaraţia despre principiile de bază, ce se referă la
contribuţia mas - media către întărirea păcii şi înţelegerea internaţională, către dezvoltarea
drepturilor persoanelor şi către lupta contra rasismului şi apartheidului şi contra provocărilor
războiului, adoptată la sesiunea a douăsprezecea a Adunării generale a ONU din 28.11.1978,
Convenţia despre lupta contra traficul fiinţelor umane şi exploatarea prostituţiei de către terţele
persoane (rezoluţia nr. 317 (IV) din 02.12.1949), Convenţia internaţională privind lupta contra
traficului cu femei adulte (Geneva, 11.10.1933), Convenţia internaţională despre lupta contra
traficului femeilor şi copiilor (Geneva, 30.09.1921), convenţia despre lupta contra răspândirii
publicaţiilor cu caracter pornografic (Paris, 04.05.1910, modificată prin protocolul din 04.05.1949
de la New York), Codul de conduită a funcţionarilor meniţi să menţină ordinea publică (rezoluţia
nr. 34/169 din 17.12.1979), Circulară pentru respectarea eficientă a Codului de conduită a
funcţionarilor meniţi să menţină ordinea publică (24.05.1989), Principiile de bază ce se referă la
rolul juriştilor (congresul al optulea al ONU, 27 august – 7 septembrie 1990, Havana, Cuba),
Convenţia ONU despre infracţiunile şi alte fapte comise pe bordul navelor aeriene (Tokio,
14.09.1963), Convenţia ONU privind lupta contra capturării ostaticilor (New York, 18.12.1979),
Principiile apărării persoanelor reţinute sau arestate (rezoluţia nr. 43/173 din 09.12.1988),
Standardele minime ale ONU ce nu se referă la detenţie cu închisoarea (rezoluţia nr. 45/110 din
14.12.1990), Principiile ONU pentru preîntâmpinarea infracţiunilor între minori (rezoluţia nr.
45/112 din 01.12.1990), Contract tipizat despre transmiterea procedurii penale (rezoluţia nr.
45/118 din 14.12.1990), Contract tipizat despre transmiterea supravegherii asupra delicvenţilor
care au fost condamnaţi şi eliberaţi în mod condiţionat (rezoluţia nr. 45/119 din 14.12.1990),
Declaraţia despre apărarea persoanelor de la dispariţia silită (rezoluţia nr. 47/133 din 18.12.1992),
Declaraţia despre principiile de bază de înfăptuire a justiţiei pentru victimele abuzurilor de putere
(declaraţia nr. 40/34 din 29.11.1985), Convenţia despre statutul apatridului, primită la 28.09.1954,
Convenţia despre statutul refugiaţilor, primită la 28.07.1951, Declaraţia despre drepturile
persoanelor care nu sînt cetăţeni ai ţării în care locuiesc (rezoluţia nr. 40/144 din 13.12.1985),
convenţia de la Viena despre relaţiile consulare.
La fel la actele normative internaţionale putem să evidenţiem şi documentele emise de către
Consiliul Europei: Convenţia europeană despre apărarea drepturilor şi libertăţilor omului (1950),
documentele Conferinţei de la Copenhaga (1990), Carta de la Paris pentru Europa nouă (1990),
documentele Conferinţei de la Moscova (1991), Declaraţia de la întâlnirea la nivel înalt (Helsinki,
1992), Convenţia despre apărarea persoanelor particulare de la prelucrarea automatizată a datelor
cu caracter secret (Strasburg, 28.01.1981), Convenţia despre apărarea drepturilor şi demnităţii
persoanelor în legătură cu aplicarea performanţelor biologiei şi medicinii: Convenţia despre
drepturile persoanelor şi biomedicina (Oviedo, 04.04.1997), Recomandarea nr. R (91) 11 a
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Comitetului Ministerelor statelor participante referitor la exploatarea sexuală în scop de profit,
pornografie, prostituţiei, traficul cu copiii şi adolescenţii (09.09.1991), Convenţia europeană
despre preîntâmpinarea torturii şi comportament sau pedeapsă inumană şi înjositoare (Strasburg,
26.11.1987), Recomandarea nr. R (85) 11 a Comitetului de Miniştri a statelor membre referitor la
starea pătimaşului în cadrul dreptului penal şi procesual-penal (Comitetul de miniştri, 28.06.1985),
Recomandarea nr. R (82) 16 Comitetului de Miniştri ai statelor membre despre acordarea
concediului de scurtă durată condamnaţilor (24.09.1982), Recomandarea nr. R (82) 17 Comitetului
de Miniştri ai statelor membre despre sistemul deţinerii şi comportării cu infractorii periculoşi
(24.09.1982), Rezoluţia 690 (1979) despre adoptarea declaraţiei despre poliţie (08.05.1979),
Standardele judecăţii europene despre interceptarea convorbirilor telefonice.
Documentele comunităţii statelor independente (CSI) ce au tangenţă cu activitatea operativă
de investigaţii sunt: Declaraţia conducătorilor statelor-membre a Comunităţii Statelor
Independente despre obligaţiile internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor persoanei
(Moscova, 24 septembrie 1993), Carta drepturilor şi garanţiilor sociale a cetăţenilor Comunităţii
Statelor Independente (Sankt -Petersburg, 29 octombrie 1994), Acordul Comunităţii Statelor
Independente despre colaborarea în domeniul luptei cu infracţiunile economice (Moscova, 12
aprilie 1996), Regulamentul Biroului de coordonare a luptei cu crimele organizate şi alte delicte
periculoase pe teritoriul Comunităţii Statelor Independente (09 octombrie 1997), Acordul
Comunităţii Statelor Independente pe întrebările ce se referă la restabilirea drepturilor persoanelor
deportate, minorităţilor naţionale şi popoarelor (Bişkec, 09 octombrie 1992), Convenţia
Comunităţii Statelor Independente despre transmiterea condamnaţilor pentru ispăşirea pedepsei
penale (Moscova, 06 martie 1998), Convenţia despre asistenţa în relaţiile de drept civil, familiar
şi penal a Comunităţii Statelor Independente (Mensk, 22 ianuarie 1993).
La fel ca baza juridică a activităţii operative de investigaţii pot servi tratate internaţionale
bilaterale şi multilaterale. Ca exemplu pot servi Hotărârea Comunităţii Statelor Independente din
10.02.1995 cu privire la bazele legislaţiilor vamale ale statelor membre ale Comunităţii Statelor
Independente, Acordul din 19.12.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Uzbekistan privind colaborarea în combaterea criminalităţii, Memorandum între Serviciul
Federal de Informaţii al Republicii Federative Germania şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al
Republicii Moldova din 11.11.2002, Amendamentul III din 06.09.2005 la scrisoarea de acord
privitor la controlul drogurilor şi aplicarea legilor din 28.08.2001 între Guvernul Statelor Unite
ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova, Tratatul nr. MOLROM din 06.07.1996 între
Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală; Convenţia
europeană de extrădare nr. CONVEN din 13.12.1957 ş.a.
Baza juridică internaţională a activităţii operative de investigaţii este atât de numeroasă,
diferenţiată de dreptul internaţional penal, cu care are insă legături strânse, încât se poate de
vorbit despre posibila apariţie a unei noi ramuri de drept internaţional – dreptul internaţional al
activităţii operative de investigaţii.
Nivelul legislativ include toate instituţiile şi normele, ce determină sarcinile şi scopurile
esenţiale, direcţiile şi formele de luptă cu criminalitatea ca un mijloc juridic special al activităţii
statale. Anume în legea activităţii operative de investigaţii nemijlocit sînt reglementate relaţiile
operative de investigaţii. Odată cu adoptarea Legii nr. 45-XIII din 12.06.1994 privind activitatea
operativă de investigaţii, în Republica Moldova a fost începută dezvoltarea unei noi ramuri ai
jurisprudenţei – dreptul activităţii operative de investigaţii. În afară de legea menţionată activitatea
operativă de investigaţii este reglementată de Codul de procedură penală, alte legi organice, în
conţinutul cărora sînt folosiţi termeni de „activitatea operativă de investigaţii”, „măsuri operative
de investigaţii”, „organe care înfăptuiesc activitate (măsuri) operative de investigaţii” ş.a. Drept
exemplu al acestor acte normative pot servi legile cu privire la poliţie, privind organele securităţii
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statului, privind serviciul de informaţii şi securitate, cu privire la serviciul de protecţie şi pază de
stat, cu privire la centru pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei, cu privire la secretul
de stat, cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, privind activitatea particulară de
detectiv şi de pază, cu privire la procuratură, cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat,
privind protecţia de stat al părţii vătămate, a martorilor şi altor persoane care acordă ajutor în
procesul penal, pentru aprobarea clasificatorului general al legislaţiei, telecomunicaţiilor, cu
privire la sistemul integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a
persoanelor care au săvârşit infracţiuni, privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti,
privind statutul alesului local, privind accesul la informaţie, codul vamal, codul de executare,
codul penal. Toate aceste legi formează sistemă unică a relaţiilor operative de investigaţii şi se află
într-o strânsă corelaţie. Activitatea operativă de investigaţii este într-o strânsă legătură cu dreptul
penal şi procedura penală – pe care prima le „deserveşte”. Din acest motiv în timpul înfăptuirii
măsurilor operative de investigaţii este necesar de orientat asupra normelor Codului penal şi
Codului de procedură penală.
Nivelul subordonat legii al reglemetării activităţii operative de investigaţii rezultă nemijlocit
din prevederile unor norme din legea privind activitatea operativă de investigaţii, care expres
indică la emiterea actelor normative de către administraţiile publice centrale de specialitate. Drept
exemplu poate servi alin. (2) al art. 4 a legii privind activitatea operativă de investigaţii: „Organele
care exercită activitate operativă de investigaţii emit în limitele competenţei lor, în corespundere
cu legislaţia şi de comun acord cu Curtea Supremă de Justiţie şi Procuratura Generală acte
normative departamentale care reglementează organizarea, metodele şi tactica efectuării
măsurilor operative de investigaţii”. În ierarhia actelor normative condiţionat legii putem evidenţia
decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Guvernului şi autorităţilor publice centrale
de specialitate. Printre ele putem menţiona: Decretul privind aprobarea nomenclatorului
informaţiilor atribuite la secret de stat, hotărârile Guvernului pentru aprobarea regulilor privind
prestarea serviciilor poştale, despre aprobarea regulamentului cu privire la modul de executare a
pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, privind aprobarea
programului naţional de facilitare a transporturilor aeriene, cu privire la aprobarea statutului
executării pedepsei penale de către condamnaţi, Ordin comun al Serviciului de Informaţii şi
Securitate, Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice
şi Corupţiei pentru aprobarea instrucţiunii privind modul de organizare şi înfăptuire a măsurilor
operative de investigaţii în reţelele de telefonie fixă şi mobilă.
Legea activităţii operative de investigaţii constituie un complex de norme de drept sistematizate
într-un act normativ având cea mai mare forţă juridică, elaborat de Parlamentul Republicii
Moldova, act ce reglementează relaţiile sociale în domeniul activităţii operative de investigaţii.
Structura actului legislativ nominalizat este compusă din câteva capitole, fiecare dezvăluind
aspecte aparte a acestui lucru specific: dispoziţii generale, înfăptuirea măsurilor operative de
investigaţii, obligaţiunile şi drepturile organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii,
concursul dat organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii, asigurarea financiară a
activităţii operative de investigaţii, controlul activităţii operative de investigaţii.
În Legea activităţii operative de investigaţii şi-au găsit locul numeroase norme juridice de
blanchetă, ceea ce reprezintă dispoziţii separate, conţinute în legea activităţii operative de investigaţii,
care ne trimit către norma respectivă a altui act legislativ, inclusiv şi subordonat legii. Către normele
juridice de blanchetă a legii privind activitatea operativă de investigaţii putem atribui:
- art. 4: „(1) Constituţia, prezenta lege şi alte acte normative adoptate în conformitate cu
acestea constituie baza juridică a activităţii operative de investigaţii. (2) Organele care
exercită activitate operativă de investigaţii emit în limitele competenţei lor, în corespundere
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cu legislaţia şi de comun acord cu Curtea Supremă de Justiţie şi Procuratura Generală acte
normative departamentale care reglementează organizarea, metodele şi tactica efectuării
măsurilor operative de investigaţii”. Aceste norme juridice pot fi cuprinse în decretele
preşedintelui, hotărârile şi dispoziţiile guvernului, acte normative emise de către autorităţile
publice centrale de specialitate;
- lit. e), al. (1), art. 7: „interpelările organizaţiilor de drept internaţionale şi ale organelor de
drept ale altor state, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte”;
- lit. e), al. (1), art. 8: „… Lista categoriilor unor astfel de conducători se stabileşte prin actele
normative departamentale”;
- al. (5), art. 8: „…, precum şi materialele care au servit drept temei pentru luarea unei astfel
de hotărâri se păstrează în conformitate cu legislaţia în vigoare”;
- al. (3), art. 10: „Informaţia despre …, care constituie secret de stat, poate fi scoasă de la
secret numai în conformitate cu legislaţia”;
- lit. a), art. 12: „să întreprindă în corespundere cu competenţa lor toate măsurile necesare
pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor omului, …”;
- lit. e), al. (1), art. 13: „să confecţioneze, să perfecteze şi să folosească, în conformitate cu
instrucţiunea coordonată cu Procurorul General şi aprobată de către conducătorul
ministerului sau departamentului respectiv, …”;
- lit. f), al. (1), art. 13: „să înfiinţeze, în modul stabilit de legislaţie, întreprinderi, organizaţii
şi subdiviziuni pentru soluţionarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege”;
- al. (4), art. 13/1: „Categoriile dosarelor de evidenţă operativă, modul de ţinere şi încetare a
acestora sînt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor care exercită
activitatea operativă de investigaţii”;
- al. (1), art. 14: „Asupra persoanelor oficiale din organele care exercită activitate operativă
de investigaţii se extind garanţiile protecţiei juridice şi sociale ale colaboratorilor organelor
în care sînt încadraţi”;
- al. (3), art. 16: „Informaţia despre persoanele …, poate fi dată publicităţii numai cu acordul
în scris al acestor persoane şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie;
- al. (6), art. 16: „… Persoanele indicate au dreptul la asigurare cu pensii în conformitate cu
legislaţia”;
- al. (7), atr. 16: „În scopul asigurării securităţii persoanelor care …, se permite înfăptuirea
de măsuri speciale în vederea protecţiei lor în modul stabilit de Guvern”;
- al. (8), art. 16: „În cazul decedării persoanei care …, în modul prevăzut de lege, li se
stabileşte pensie pentru pierderea întreţinătorului”;
- al. (9), art. 16: „În cazul rănirii, …, în modul prevăzut de lege, i se stabileşte pensie de
invaliditate”;
- art. 18: „… Organele care exercită activitate operativă de investigaţii sînt obligate să prezinte
acestora informaţii în conformitate cu legislaţia”;
- al. (1), atr. 19: „…, iar în cazurile prevăzute de legislaţia procesuală penală, această activitate
se verifică şi de judecătorul de instrucţie”;
- al. (3), atr. 19: „Procurorii şi judecătorii de instrucţie care …, trebuie să dispună de dreptul
de acces la informaţiile ce constituie secret de stat, acordat în modul stabilit de legislaţie”.
Existenţa multor norme juridice de blanchetă în legea activităţii operative de investigaţii,
creează dificultăţi esenţiale în aplicarea acesteia în practică. În concluzie intervin cu propunere de
minimalizat existenţa normelor respective în actul legislativ menţionat, ce cu siguranţă va
influenţa pozitiv transpunerea în viaţă a dispoziţiilor din legea respectivă.
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PÂRGHIILE DISCREŢIONARE ALE PROCURORULUI
ÎN PROCEDURA PENALĂ (ASPECTE COMPARATIVE)
VIERU Nadejda, lector universitar, doctorand,
AAP din RM

ABSTRACT
The „prosecutor’s discretionary power” term embodies decisions that have been taken by a
prosecutor whilst approving the commencement of prosecution in a particular case.
A prosecutor must took into account series of factors, such as: criminal injury level, crime
commitment frequency, level of the illegal income, facts in evidence, the suspect’s in the crime
personality, etc while taking the above mentioned decision.
It is important to arrive at a correct solution regarding the mechanism of the implementation of
the discretionary power that will permit the Prosecutor’s activity and the whole judicial power of the
Republic of Moldova to raise their effeciency at the moment.
Besides there exists a necessity of prosecution proceedings simplification, especially in a part of
criminal case investigation both with a considerable criminal injury level and less considerable or
even the small one.
Noţiunea „ de drept discreţionar al procurorului” ţine de deciziile adoptate de procurori
referitoare la cauzele cărora urmează a li se da curs.
La soluţionarea chestiunii privind oportunitatea începerii urmăririi penale procurorii iau în
calcul o serie de factori, cum ar fi: proporţiile infracţiunii (prejudiciul cauzat), frecvenţa săvîrşirii
infracţiunilor, mărimea beneficiului preconizat sau obţinut, concludenţa probelor, particularităţile
potenţialului învinuit şi alţi factori.
La ora actuală, este importantă găsirea soluţiilor optime pentru implementarea mecanismului
de discreţie, bazat pe sporirea gradului de eficienţă al Procuraturii şi al întregii autorităţi
judecătoreşti din Republica Moldova.
Reieşind din prerogativele esenţiale ale activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare procurorul,
drepturile şi obligaţiile acestuia, se simte necesitatea privind simplificarea procedurilor procesualpenale, la capitolul examinării cazurilor, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, dar şi al
unor infracţiuni care fac parte din categoriile uşoare şi mai puţin grave.
Principalele priorităţi din domeniul dat şi care se pot evidenţia în plan naţional trebuie să
corespundă tendinţelor comunitare şi anume, în primul rând recomandărilor Consiliului Europei
în special 18 (87) – Simplificarea justiţiei penale, 19 (2000) – Rolul procuraturii în sistemul de
justiţie penală şi 1604 (2003) – Privind rolul procuraturii într-o societate democratică.
Documentele specifică faptul că o acţiune comună vizând accelerarea şi simplificarea justiţiei
penale trebuie să ţină cont de condiţiile prevăzute în articolele 5 (Dreptul la libertate şi la
siguranţă) şi 6 (Dreptul la un proces echitabil) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
În timp ce în ce-a de-a doua recomandare la care am făcut referinţă se menţionează că rolul
procuraturii în sistemul de justiţie penală reprezintă un text de referire minuţios, care poate fi
folosit ca îndrumar pentru exercitarea operaţiilor curente şi a viitoarelor reforme privind procu
ratura în toate statele membre ale Consiliului Europei. Adunarea Parlamentară menţionează, în
particular, recunoaşterea în această recomandare a necesităţii de a intensifica lupta atât împotriva
infracţiunilor la nivel naţional, cît şi împotriva celor la nivel internaţional, şi chemarea la sporirea
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cooperării internaţionale în domeniul penal, în baza respectării depline a principiilor CEDO.
De asemenea, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei recunoaşte şi apreciază rolul
esenţial al procurorului în asigurarea securităţii şi libertăţii în întreaga societate europeană: prin
asigurarea supremaţiei Legii, prin apărarea drepturilor şi libertăţilor de infracţiuni penale, prin
asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor persoanelor bănuite sau acuzate de comiterea
infracţiunilor penale, şi prin supravegherea funcţionării corespunzătoare a organelor responsabile
pentru cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor.
Documentele respective recomandă guvernelor statelor membre să ia, respectând în totalitate
principiile lor constituţionale şi cutumele, toate măsurile necesare pentru aplicarea următoarelor
principii:
1. Oportunitatea urmării penale
a. Principiul oportunităţii urmăririi penale
- din gravitatea, natura, circumstanţele şi consecinţele infracţiunii;
- din personalitatea suspectului;
- din pedeapsa care poate fi aplicată;
- din efectele acestei condamnări asupra suspectului; şi
- din situaţia victimei.
b. Măsuri având acelaşi scop cu principiul oportunităţii urmăririi penale
Statele care aplică principiul legalităţii urmăririi penale trebuie să introducă sau să dezvolte
recurgerea la metode care, deşi sunt diferite de cele ale oportunităţii urmăririi penale, urmăresc
acelaşi scop cu acestea, şi mai ales:
trebuie să fie sporit numărul de cazuri în care declanşarea urmăririi penale este supusă unei
condiţii; în particular, când interesul public nu este primordial, întrebarea şi consimţământul
victimei poate fi o condiţie prealabilă pentru începerea urmăririi penale;
II. Proceduri sumare, tranzacţii şi proceduri simplificate
a. Decriminalizarea, procedurile sumare şi infracţiunile minore prin natura lor
Sistemele juridice care fac distincţie între infracţiunile administrative şi infracţiunile penale
trebuie să procedeze la decriminalizarea infracţiunilor, mai ales a infracţiunilor comune din
domeniul dreptului rutier, fiscal şi vamal dacă acestea sunt delicte minore prin natura lor.
b. Tranzacţii necontencioase
Legea va reglementa condiţiile de tranzacţionare propuse suspectului de către autoritate, mai
ales:
- plata unei sume de bani către stat sau către o instituţie de utilitate publică sau de
binefacere;
- restituirea bunurilor şi a avantajelor obţinute prin comiterea infracţiunii;
- despăgubirea victimei fie înaintea tranzacţiei, fie ca element al acesteia.
c. Procedura simplificată în infracţiunile minore din punct de vedere al circumstanţelor
În cazul infracţiunilor minore din punct de vedere al circumstanţelor, când starea de fapt este
bine stabilită şi pare sigur că cel vizat este autorul infracţiunii, se poate apela la procedurile
simplificate, adică la procedurile scrise desfăşurate de către autoritatea judiciară, trecându-se
peste faza audierilor şi putându-se da direct decizii asimilate celor date de judecători, cum ar fi o
ordonanţa penală.
III. Simplificarea procedurii judecătoreşti ordinare
a. Ancheta înainte şi în timpul dezbaterii în faţa instanţei
b. Procedura dezbaterilor în faţa instanţei
c. Motivarea şi pronunţarea simplificată a hotărârilor judecătoreşti
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- Soluţia trebuie pronunţată într-un termen limită, dacă inculpatul este în stare de detenţie
provizorie pentru infracţiunea în cauză.
Referitor la definiţiile formulate de-a lungul vremii care s-ar dori să suplinească pe deplin utilitatea
noţiunii de drept discreţionar.
Noţiunea de putere discreţionară în doctrina franceză a evoluat şi s-a îmbogăţit continuu,
conferind noi valenţe. Cu toate acestea, vechea definiţie formulată aproape de începutul secolului
trecut rămâne excelentă: există putere discreţionară ori de câte ori o autoritate acţionează liber,
fără ca să-i fie dictată dinainte conduita sa, printr-o regulă de drept.
Procurorul dispune de o marjă de alegere între mai multe soluţii. El poate să acţioneze sau nu,
iar atunci când face acest lucru, el dispune de mai multe modalităţi de realizare.
Majoritatea specialiştilor francezi surprind aceeaşi idee: există putere discreţionară atunci
când, în prezenţa circumstanţelor de fapt date, procurorul este liber să ia o decizie sau alta, poate
alege între aceste decizii sau altfel spus, atunci când conduita nu-i este dictată dinainte de drept.
În contextul dezbaterii locului şi rolului Procuraturii în sistemul organelor de drept, poate fi
pusă în discuţie independenţa procurorului ca element al statutului acestuia.
Menţionez, că în înţelesul Constituţiei şi al altor legi de referinţă din ţara respectivă, autoritatea
Procuraturii Generale asupra procurorilor este de natură strict administrativă, iar procurorul
ierarhic superior nu are competenţe jurisdicţionale şi nu poate interveni în deciziile concrete
adoptate de procurorii subordonaţi în cauzele de competenţa lor.
În acelaşi timp, dreptul de control ierarhic, reprezintă un „filtru de legalitate” pentru sistemul
organelor procuraturii, care asigură posibilitatea procurorului ierarhic superior de a anula din
oficiu sau la sesizare orice soluţie, hotărâre, inclusiv procesuală adoptată de procurorul din
subordine, asigurând astfel supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului.
În contextul conceptului independenţei procurorului se înscrie şi dreptul discreţionar al
acestuia.
În practica internaţională problematica este abordată în mod diferit.
Spre exemplu, în SUA, Marea Britanie, în ţările Baltice etc., în anumite cazuri, procurorii
decid oportunitatea începerii urmăririi penale şi iniţierea cercetărilor.
La fel, de dreptul discreţionar dispun procurorii din Federaţia Rusă, care pot înceta urmărirea
penală în privinţa unei persoane bănuite sau învinuite de săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau
mai puţin grave.
Procedura penală a Republicii Armenia stipulează dreptul procurorului de a nu începe
investigaţiile în cazul în care le consideră neraţionale în legătură cu cauzarea unui prejudiciu
nesemnificativ sau îmbolnăvirii făptuitorului de o boală incurabilă.
Uzând de dreptul discreţionar, aceştia au posibilitate de a nu acuza persoana pentru infracţiuni
minore, în schimbul obţinerii unor informaţii importante.
În toate cazurile, decizia procurorului este pasibilă contestării de către persoanele interesate,
revizuirii de către procurorii ierarhic superiori sau prin intermediul revizuirii judiciare.
Majoritatea deciziilor, în condiţiile dreptului nominalizat, au la bază luarea de măsuri
alternative urmăririi penale:
- tranzacţiile de compromis (de împăcare),
- medierea,
- cauţiunea, avertizarea sau impunerea anumitor condiţii.
Pornind de la faptul că aceste atribuţii au reflectare în recomandările Consiliului Europei, de
care deja am amintit, considerăm că practica impune necesitatea acordării unei importanţe
sporite dreptului discreţionar al procurorului.
Aşa dar, principiul discreţionar stipulează concret faptul că decizia poate fi luată în baza posibilităţii
de a acţiona conform propriei discreţii sau hotărârii, problema este dacă acest principiu este
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potrivit pentru procuratură în luarea deciziilor pe cauze penale, cum ar fi punerea sub acuzare,
folosirea amenzilor, sau clasarea cazului.
În Norvegia, multe cazuri minore sunt soluţionate prin renunţarea la urmărire. Pentru aceasta, de
regulă, se ia în considerare vechimea cauzei, vârsta infractorului, dacă este prea tânăr sau prea bătrân,
dacă participarea lui în săvârşirea infracţiunii a fost nesemnificativă, dacă infractorul a fost forţat
să comită fapta de către persoane de care era dependent, dacă este subdezvoltat mintal, dar totuşi
responsabil de fapta lui sau dacă comportamentul criminal a fost o reacţie directă la abuzul cuiva
asupra lui.
Actul prin care s-a renunţat la urmărire se perfectează în formulare speciale standard, în care, de
asemenea, se indică informaţii cu privire la drepturile infractorului. Aceste formulare pot fi
prezentate la solicitare.
Congresul SUA a formulat câteva norme etice pentru procurorii la nivel de federaţie, însă
acestea nu se răsfrâng asupra puterii de decizie. Sunt apreciate deciziile mai puţin nefondate,
iritante sau fără de bună credinţă.
Unica instituţie care are putere asupra limitării discreţiei procurorului este Ministerul Justiţiei,
ale cărui mecanisme nu pot fi folosite de către avocaţii apărării.
De altfel, în SUA sunt elucidate patru categorii deciziei în sistemul federal care permit
dezvoltarea puterii discreţionare:
- decizia de a prezenta anumite probe judecătorilor (ierarhi superiori);
- puterea de punere sub învinuire;
- decizia privind declaraţiile martorilor, posibilitate acuzatului da a-i fi redusă sentinţa
conform Instrucţiunilor de stabilire a sentinţelor.
Deşi, procurorii pot obţine rezultate bune, exercitând puterea discreţionară, oricum sistemul
nu este perfect. Chiar dacă acest model standardizat este folosit des, el nu este şi cel mai efectiv,
societatea poate să-l considere ne just, lipsit de etică. Însă această uniformitate de multe ori este
necesară, deoarece procurorii nu au un rol neutru în sistemul judiciar. Acest articol menţionează
că sunt foarte mulţi factori a luării de decizii care au impact diferit în diverse cazuri.
În Olanda, Procurorul public, înainte de proces, poate stabili una sau mai multe condiţii
pentru a evita începerea procedurile penale cu privire la infracţiuni grave – excluzând infracţiunile
grave pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea pe o perioada mai mare de şase ani – şi
pentru infracţiuni uşoare. Începerea acţiunii penale se prescrie acolo unde sunt întrunite
condiţiile.
- plata unei sume de bani către stat, iar suma respectivă nu trebuie sa fie mai mică de cinci
guldeni şi nu trebuie să fie mai mare de valoarea unei amenzi;
- renunţarea la titlu cu privire la obiectele care au fost confiscate sau care fac obiectul anulării
sau confiscării;
- predarea obiectelor care fac obiectul anulării sau confiscării sau plata contravalorii acestora
către stat;
- plata în întregime către stat a unei sume de bani sau a unui transfer de obiecte confiscate
pentru a priva făptuitorul, în întregime sau parţial, de câştigurile provenind din comiterea unui
act infracţional, inclusiv economisirea costurilor;
- compensaţia totală sau parţială pentru prejudiciul cauzat de actul infracţional.
După această împărtăşire ale unor reflecţii privind dreptul discreţionar internaţional, în
special al procurorului, important este identificarea stării de lucruri, în contextul abordat, din
republica Moldova.
Vechiul Cod de procedură penală, care a fost aplicat pe teritoriul Republicii Moldova până la
12 iunie 2003 î-i atribuia procurorului un volum vast de pârghii discreţionare în vederea adoptării
deciziilor ce ţin de pornirea procesului penal.
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O parte semnificativă a împuternicirilor discreţionare ale procurorului, prevăzute de Codul
de procedură penală din 1961 au fost revizuite o dată cu punerea în aplicare a noii legi penale.
Actualul Cod de procedură penală include reglementări referitoare la împuternicirile şi
atribuţiile procurorului în vederea încetării procesul penal, însă condiţiile şi temeiurile încetării
procesului, utilizând în acest sens dreptul discreţionar, sînt limitate vădit.
Legea stabileşte cazurile, în care procurorul decide încetarea urmăririi penale în temeiul legii
şi neutilizând instrumentele discreţionare.
Este restricţionată, actualmente, şi posibilitatea procurorului de a lua decizii în vederea
liberării de răspundere penală în temeiurile şi condiţiile prevăzute de legea penală.
Potrivit prevederilor Codului penal cu dreptul de a libera persoanele de răspundere penală,
prin utilizarea dreptului discreţionar, este învestită doar instanţa de judecată, care poate decide
liberarea de răspundere penală a persoanelor în cazurile:
- minorilor;
- tragerii la răspundere administrativă;
- renunţării de bună voie la săvârşirea infracţiunii;
- căinţei active;
- schimbării situaţiei;
- liberării condiţionate;
- prescripţiei de tragere la răspundere penală, precum şi în cazul în care sunt stabilitate alte
situaţii specifice, strict reglementate de legislaţia din domeniu.
În acelaşi timp, legislaţia naţională oferă procurorului posibilitatea de a recurge la dreptul
discreţionar în cazuri limitate. Este vorba despre procedura de suspendare condiţionată a
urmăririi penale, în privinţa unei persoanei puse sub învinuire pentru o infracţiune uşoară sau
mai puţin gravă, care îşi recunoaşte vinovăţia, nu prezintă pericol social şi poate fi reeducată fără
aplicarea unei pedepse penale.
Poate suspenda condiţionat urmărirea penală, cu liberarea ulterioară condiţionată de
răspunderea penală în conformitate cu art.59 (Liberarea condiţionata de răspundere penala) din
Codul penal şi în cazul prevăzute de art. 483 (Încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere
penală a minorului) din Codul de procedură penală, în cazul în care se identifică infracţiunile
uşoare sau mai puţin grave săvârşite de minor, dacă se stabileşte că minorul pentru prima dată a
săvârşit o asemenea infracţiune şi corectarea lui poate fi obţinută fără a-l trage la răspundere
penală.
Concomitent, putem afirma cu certitudine că în cazul infracţiunilor săvârşite de minori
dreptul discreţionar al procurorului este restrâns şi oferă doar mecanismul posibil de a decide
acceptarea demersului în legătură cu propunerea organului de urmărire penală, iniţierea în
instanţă a unui demers despre liberarea minorului de răspundere penală în temeiul prevăzut în
art.54 (Liberarea de răspundere penala a minorilor) din Codul penal, cu internarea acestuia întro instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare ori
cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ.
Practica de aplicare a normelor ce ţin de domeniul deciziilor discreţionare în Republica
Moldova denotă oportunitatea reîncadrării efective a procurorului în mecanismul discreţionar
de adoptare a deciziilor în conformitate cu principiul oportunităţii procesului penal.
În acest sens, Procuratura Generală a elaborat un şir de propuneri legislative care vizează
stabilirea unui cadru juridic cert conturat de utilizare de către procuror a dreptului discreţionar.
Acestea urmează să creeze condiţiile pentru armonizarea reglementărilor privind rolul
procurorului în cadrul procesului penal, racordarea legislaţiei naţionale la practica şi legislaţia
comunitară şi internaţională din domeniu.
Astfel, în proiect se prevede modificarea art.285 (Încetarea urmăririi penale) din Codul de
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procedură penală în sensul învestirii procurorului cu dreptul de a înceta urmărirea penală în
toate cazurile prevăzute la art.53 (Liberarea de răspundere penală) din Codul penal. În legătură
cu operarea modificărilor de bază la normele nominalizate, în scopul realizării unei corelări de
reglementări, a intervenit şi necesitatea modificării art. 55 (Liberarea de răspundere penală cu
tragerea la răspundere administrativă), 58 (Liberarea de răspundere penală în legătură cu
schimbarea situaţiei) 104 (Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ), din Codul
penal şi art. 162(Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluţionarea cauzei penale),
467 (Caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătoreşti definitive), 483 (Încetarea procesului
penal cu liberarea de răspundere penală a minorului)şi 512 (Soluţiile după expirarea termenului
de suspendare condiţionată a urmăririi penale) din Codul de procedură penală.
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ROLUL PROCURORULUI ROMÂN ÎN COOPERAREA JUDICIARĂ
INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
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ABSTRACT/RESUME
International cooperation it is one of the principle of international law and one of the major realities which characterizes international contemporary society. According with the extension of the
international cooperation, this asked for the elaboration and the achievement of rules of law as clear
as possible from states and their participation.
The whole European Union is an area of freedom, security and justice. According with the provisions of the Article 29 of the Treaty on European Union the aim of police and judicial cooperation in
criminal matters is to ensure a high level of safety for EU citizens by promoting and strengthening
speedy and efficient cooperation between police and judicial authorities and it is dealt with in the
Title VI of the EU Treaty (third pillar). In October 1999 the conclusions of the European Council
meeting in Tampere made the principle of mutual recognition of judgements the true comerstone of
judicial cooperation in civil and criminal matters within the EU.
In spite of some differences caused by the specific and the characteristic of every legislations, the
Department of the Public Prosecutor has in the contemporary societies, a social function with different meanings in the protection and consolidation of the law state. The main fonctions of Public
Prosecutor are concentrated to one finality, to defend the order of law. These functions to defend the
general interests of society, to establish the true in justice and to to respect the law, can be find in all
modern legislations.
After 1 January has entered into force Title III of the Law No. 302/2004 on international judicial
cooperation in criminal metters ammended and supplemented by the Law No. 224/2006 which implemented the Framework Decision no. 584/JAI/13 June 2002 on the European arrest warrant and
the surrender procedures between Member States, and also the provisions of the Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual
Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union.
The Public Prosecutor has in all law systems, functions inside of the judicial system and out of it
(extrajudical functions). On the contrary, the laws in the majority of legislations give large functions
to the public prosecutor in the criminal law matter. It is incontestable that the participation of the
public prosecutor in criminal law is the rule and the participation in civil matter is the exception.
In criminal law Public Prosecutor has also a special competence in international judicial cooperation between Romania and member states of UE in criminal matters regarding the european arrest warrant..
The special material jurisdiction in the hearing by videoconference have the appeal courts and
the Public Prosecutor Office next to the High Court of Cassation and Justice.
Cooperation between member states of European Union means that national states are open to cooperate with other states over their borders but preserving the sovereignty. The efforts of unification
based on this notion of cooperation don’t have as final aim to make an universal state; it is limited to
the achievement of a union of sovereign states where are preserved the national structures.

377

1. Evoluţie istorică
Istoria gândirii juridice, la răscruce de secole, este istoria declinului unui set de distincţii
particulare precum: stat/societate, public/privat,individual/grup, dreptate/putere, proprietate/
suveranitate, contract/delict, drept/politică, legislativ/judiciar, obiectiv/subiectiv, libertate/
coerciţie. Limita dintre dreptul internaţional public şi cel privat, deşi au fost adesea tratate distinct,
a fost înăbuşită încă de la început.
Când Jeremy Bentham a inventat pentru prima data expresia „drept inter-naţional”, a plasat
dreptul public al naţiunilor într-o categorie proprie, interpenetrarea puternică a sistemelor de
drept naţionale şi internaţionale rămânând principala caracteristică a sistemului de drept. Dreptul public constă în „ dreptul constituţional, administrativ, penal şi internaţional, cu privire la
organizarea statului, relaţiile dintre state şi cetăţenii acestora, responsabilităţile funcţionarilor publici ai statelor”1.
Aşa cum Ralph Steinhardt afirma „ preocupările, actorii şi procesul de drept internaţional
public s-au extins – privatizat – în acest secol2.
Studiul dreptului şi al globalizării deschide noi orizonturi de cercetare cu privire la înţelegerea
interacţiunii dintre pronunţările legale oficiale şi experienţa trăită, precum şi a schimbărilor în
care normele juridice operează, a modului în care normele sunt difuzate printre numeroasele
comunităţi. În istorie au existat tendinţe de a lega înţelegerea construcţiei unui proces de
particularităţile locului. Antropologia a pornit frecvent de la premisa că lume cu diferenţe umane
ar putea fi conceputalizată ca o diversitate de societăţi separate fiecare cu cultura sa proprie.
Punctul de pornire a fost prezumarea existenţei separate, a concepţiilor despre lume care ar putea
fi asociate cu „popor” sau „naţiune”3. Recent, postmoderniştii au dezvoltat ideea unei suveranităţi
dezlănţuite a statelor-naţiuni4, accentuând faptul că statele sunt întotdeauna produsul unor sisteme culturale şi interpretative5. Interesele statelor-naţiuni nu sunt un dat preexistent pentru a fi
urmărit, dar sunt conturate de o varietate de forţe, inclusiv de normele şi instituţiile
internaţionale.
În pofida unor diferenţieri determinate de specificul şi particularităţile fiecărei legislaţii, Ministerul Public îndeplineşte în societăţile contemporane un rol social cu semnificaţii deosebite în
apărarea şi consolidarea statului de drept. Funcţiile esenţiale ale Ministerului Public sunt concentrate spre o singură finalitate, apărarea ordinii de drept. Aceste funcţii de apărare a intereselor
generale ale societăţii, de stabilire a adevărului în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de respectare a legii, se regăsesc în toate legislaţiile moderne.
Majoritatea autorilor plasează originea modernă a Ministerului Public în dreptul francez. La
origine, funcţia procurorilor a fost aceea de a reprezenta interesele suveranului în faţa instanţelor
judecătoreşti6. În secolul al XIX-lea instituţia procurorilor s-a organizat după modelul francez în
Black`s Law Dictionary / definitions of the Therms and Phrases of American and English Jurisprudence,
Ancient and Modern, de Henry Campbell Black; coautori Joseph R. Nolan şi Jacqueline M- Nolan –
Haley…[şi alţii], ediţia a 6-a, St. Paul: West Publishing, 1990, p. 1230.
2
Ralph G. Steinhardt, The Privatisation of Public Law, The George Washington International Law Review,
nr. 25, 1991, p. 523.
3
Paul Chiff Berman, From International Law to law and Globalization, Columbia Journal of Transnational
Law, vol. 43, 2005, p. 511.
4
James G. March & Johan P. Olsen, The Institutional Dynamics of International Politic Orders, International
Organisation Review, nr. 52, 1998, p. 943.
5
Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The civic culture, Sage Publications, Inc.; New edition, 1989, în Paul
Chiff Berman, op. cit., p. 526.
6 Charles Bataillard dans Les origins de l`histoire des procureurs et des avoués depuis le Ve siècle jusqu`au
XVe (422? – 1483), Paris, Cotillon, Èditeur, Libraire du conseil d`etat, Rue Soufflot, 24, 1868, pp. 1341
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majoritatea ţărilor europene, sub denumirea de Minister Public1.
Ministerul Public are, în toate sistemele de drept, atât funcţii în cadrul sistemului judiciar, cât
şi în afara acestuia (atribuţii extrajudiciare). Deopotrivă, majoritatea legislaţiilor conferă largi
atribuţii procurorului în materie penală. Incontestabil că participarea procurorului în procesul
penal constituie regula, iar în materie civilă excepţia.
Instituţia a fost consacrată în dreptul românesc mult mai târziu. Primele reglementări în materie pot fi identificate în „Regulamentul Organic” din anul 1832 şi în „Regulamentul asupra îndatoririlor procurorilor tribunalelor şi divanurilor în cauzele civile şi criminale” pentru Muntenia. Trei decenii mai târziu, instituţia îşi găseşte consacrarea juridică în Moldova2.
Actele normative mai importante, care reglementează Ministerul Public în forma actuală
sunt: Constituţia României modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei
României nr. 429/2003, Legea 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
privind organizarea judiciară şi Legea nr. 303/2004 republicată, privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, în timpul celei de a 724-a reuniuni, care a avut
loc la 6 octombrie 2000, a adoptat recomandarea REC(2000)19, cu privire la rolul Ministerului
Public în sistemul de justiţie penală.
Comitetul Miniştrilor, în virtutea art. 15.b din Statutul Consiliului Europei având ca scop o
uniune mai strânsă între statele membre şi ca obiectiv promovarea preeminenţei dreptului fundamental al oricărei democraţii veritabile, considerând că sistemul de justiţie penală joacă un rol
major pentru salvgardarea statului de drept şi că Ministerul Public joacă un rol determinant în
sistemul de justiţie penală, precum şi în cooperarea internaţională, a făcut guvernelor afiliate, o
serie de recomandări de natură să le inspire în legislaţiile şi practicile lor.
Cu scopul de a favoriza echitatea şi eficacitatea politicii penale, Ministerul Public trebuie să
coopereze cu serviciile şi instituţiile statului în măsura în care aceasta este conformă cu legea.
De asemenea, Ministerul Public trebuie, în orice situaţie, să fie în măsură să-şi exercite fără
obstacole urmărirea agenţilor statului pentru delicte comise de către aceştia, în special delicte de
corupţie, abuz de putere, violare evidentă a drepturilor omului şi alte delicte recunoscute de dreptul internaţional
2. Procurorul român şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Asistenţa judiciară internaţională în materie penală în sens restrâns, numită şi asistenţă accesorie, se referă la sprijinul acordat de autorităţile judiciare ale unui stat, şi cuprinde transferul
procedurilor, transferul persoanelor condamnate, recunoaşterea şi executarea hotărârilor. În sens
larg, această formă de asistenţă include şi extrădarea.
Asistenţa judiciară internaţională în materie penală este o formă a cooperării judiciare, care
implică acţiunea judecătorilor sau a procurorilor, spre deosebire de asistenţa juridică reciprocă
care include şi cooperarea autorităţilor vamale sau a organelor de aplicare a legii.

1

2

135:”Dans un écrit délibére en chamber du conseil en 1758 par les magistrates du Châtelet de Paris, et
qui contient de précieux renseignements avaient donné des règlements. Ni la date exacte de ces
règlements, ni le register qui les aurait contenus ne sont indiqués, mais ce qui rend cette assertion trèsvraisemblable, c`est la defense faite en cette meme année 1302 aux procureurs du Roi de se charger des
causes des particuliers du Roi de se charger des causes des particuliers ou de solliciter pour eux des
letters royaux (Ord. 25 mars 1302, art. 20. O.L.I., 354). Il y avait donc dès lois des precticiens qui
postulaient pour le commun et don’t les procureurs du Roi avainet essayé de cumuler les function avec
celles qui leur étaient propres.”
Paula C. Pantea, Ministerul Public. Natura juridică şi atribuţiile sale în procesul civil”, edit. Lumina Lex,
1998, Bucureşti, p. 4.
Ioan Leş, Sisteme juridice comparate, edit. All Beck, 2002, Bucureşti, pp. 118-119.
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Deşi în materie penală la început au predominat convenţiile internaţionale, în ultimii ani s-a
optat pentru soluţia adoptării unor decizii şi decizii-cadru care au avantajul de a nu se solicita
ratificarea lor de către statele membre.
În anul 1953 un comitet de experţi guvernamentali a convenit sub auspiciile Consiliului Europei să discute posibilitatea unei convenţii europene cu privire la extrădare. S-a subliniat cu
această ocazie că extrădarea este doar un aspect al acestei forme de cooperare, şi în vederea
dezvoltării relaţiilor internaţionale în general, şi a celor europene în particular, era esenţială aplicarea unor standarde comune în această materie.
Vreme îndelungată a existat o poziţie refractară a statelor de a coopera în materie penală, ceea
ce era inevitabil să reziste. Cea mai mare schimbare de atitudine a avut loc între anii 1970 şi 1980,
urmare remarcabilei activităţi de pionierat a Consiliului Europei care s-a finalizat cu încheierea
Convenţiei de Asistenţă Reciprocă în Materie Penală din 19591.
Alinierea legislaţiei între statele membre ale Uniunii Europene s-a realizat prin intermediul
deciziilor cadru, fiind prevăzută în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, care impune,
supraveghează şi accelerează transpunerea conformă cu deciziile-cadru în dreptul naţional (cum
ar fi de exemplu sentinţa Pupino, Rs C-105/03 din 16.06.2005). Deşi prevederile deciziilor-cadru
sunt obligatorii, ele nu constituie drept aplicabil direct în Uniunea Europeană, însă trebuie aplicare prin reglementări naţionale.
Cooperarea judiciară în materie penală se desfăşoară în baza unor instrumente comunitare
adoptate în temeiul Titlului VI al Tratatului UE, care au la bază principiul recunoaşterii reciproce.
La conferinţa de la Tampere din octombrie 1999, Consiliul European a statuat că recunoaşterea
reciprocă a hotărârilor reprezintă piatra unghiulară a cooperării judiciare între statele membre
ale Uniunii Europene şi a hotărât înlocuirea procedurilor formale de extrădare cu un sistem rapid de predare a persoanelor reţinute.
Convenţia Europeană de la Strasbourg din 20 aprilie 1959 privind asistenţa reciprocă în materie penală, denumită şi convenţia “mamă” reglementează toate formele de asistenţă judiciară
reciprocă şi are întâietate asupra tratatelor bilaterale sau multilaterale, care se vor aplica numai în
măsura în care stipulează aspecte specifice ale asistenţei reciproce într-un anumit domeniu.
Între România şi statele terţe se aplică în materie penală Convenţia Europeană de la Strasbourg din 20 aprilie 1959, precum şi convenţiile bilaterale sau multilaterale la care România este
parte, iar în completare, legile universal acceptate ale dreptului internaţional (principiul
reciprocităţii, principiul specialităţii şi al diplomaţiei internaţionale).
Cadrul juridic naţional cu privire la cooperarea judiciară internaţională în materie penală este
conturat de dispoziţiile Legii cadru nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală,
modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006, precum şi de cele ale Codului de procedură
penală. Prin modificarea şi completarea legislaţiei naţionale în materie s-a realizat transpunerea
legislaţiei comunitare şi implicit a noilor forme de asistenţă judiciară adoptate la nivelul Uniunii
Europene.
Decizia – cadrul nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind
mandatul de arestare european şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene a fost transpusă integral în Titlul III al Legii nr. 302/2004 modificată. Extrădarea este un
angajament convenit între guvernelor statelor suverane de a încredinţa o persoană în puterea
statului solicitant în scopul urmăririi penale pentru anumite infracţiuni sau pentru aplicarea
pedepsei privative de libertate sau pentru aplicarea unor măsuri preventive.
În România autoritatea centrală competentă pentru solicitările adresate autorităţilor judiciare
1

David McClean, International Co-operation in Civil and Criminal Matters, Oxford University Press,
USA, 2 edition, 2002.
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pe durata cercetării penale şi a stadiilor de urmărire penală este Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie. În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticorupţie au fost create servicii cu atribuţii în domeniul cooperării judiciare
internaţionale în materie penală.
Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, modificată şi completată prin
Legea nr. 224/2006, dispune că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are calitatea de autoritate centrală pentru solicitările făcute pe durata cercetării penale şi a stadiilor de
urmărire penală.
Potrivit art. 7 din Legea 302/2004 modificată, cererile adresate autorităţilor române se îndeplinesc potrivit normelor de drept procesual penal, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. 1
prevederile naţionale sunt subsidiare acordurilor internaţionale, cu precizarea că le completează
în situaţiile nereglementate.
La solicitarea Ministerului Public, instanţa judecătorească competentă cu soluţionarea cererii
de transfer de proceduri penale, va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile legale de transfer şi va
transmite cererea către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în faza de urmărire
penală pentru a o comunica în statul solicitat spre îndeplinire.
Dacă persoana arestată îşi dă acordul cu privire la transfer, se redactează un protocol privind
declaraţia de acord care se semnează de către persoana învinuită, instanţă, reprezentantul Parchetului şi grefier.
Instanţa poate stabili un anumit interval de timp, cu respectarea termenului de 60 de zile,
pentru prezentarea probelor privind obstacolele avute în executarea mandatului, pe care le invocă
persoana urmărită, ţinând cont şi de poziţia parchetului.
Necesitatea arestării se hotărăşte la fiecare 30 de zile la solicitarea procurorului, fiind posibilă
şi luarea în considerare a mijloacelor moderate.
O noutate în materie o reprezintă posibilitatea Ministerului Justiţiei de a sesiza procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul în care constată că
nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate internaţională pentru întocmirea şi transmiterea
cererii de extrădare, pentru a se iniţia procedura de revizuire a încheierii definitive prin care s-a
dispus solicitarea extrădării. Astfel au fost eliminate criticile de neconstituţionalitate aduse vechii
proceduri conform căreia ministrul justiţiei emitea un ordin prin care dispunea să nu se transmită
cererea, ordin ce putea fi atacat cu recurs de procurorul general.
În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea unei hotărâri penale străine
sau a unui act judiciar străin prevăzute de art. 116 din Legea 302/2004 modificată, cererea
formulată de autoritatea străina solicitantă va fi înaintată prin intermediul Ministerului Justiţiei
al României către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în raza căreia îşi
are domiciliul sau reşedinţa condamnatul. Curtea de Apel va pronunţa o hotărâre ce va fi
comunicată parchetului şi Ministerului Justiţiei.
Pe cale principală, recunoaşterea hotărârilor se poate face la sesizarea judecătoriei în
circumscripţia căreia se află condamnatul, de către condamnat sau de procuror. Pe cale incidentală,
recunoaşterea se face în faza de urmărire de către procuror, în cadrul unui proces penal în curs.
O competenţă materială specială i-a fost conferită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie prin art. 165 al Legii 302/2004 modificată, şi anume de a soluţiona cererile privind audierile prin videoconferinţă adresate în cursul urmăririi penale.
De asemenea, în cadrul unei anchete judiciare, agenţii unui stat străin vor înainta cererea de
supraveghere transfrontalieră spre soluţionare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, pentru persoanele care au participat la săvârşirea unei infracţiuni ce atrage extrădarea
sau pentru persoana care pot duce la identificarea sau localizarea persoanelor susmenţionate.
Parchetul poate stabili si anumite condiţii prevăzute de lege.
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Complexitatea juridică a asistenţei judiciare, datorată conflictului de legi ce apare în momentul în care trebuie aplicate în acelaşi timp atât reglementări naţionale cât şi reglementări
internaţionale, are consecinţe multiple şi asupra activităţii desfăşurată de procurori, care trebuie
să stabilească pentru fiecare situaţie în parte care este instrumentul juridic aplicabil, să verifice
existenţa unor prevederi mai favorabile, a declaraţiilor sau a comunicărilor cu privire la
modalităţile de transmitere formulate. Fără a exclude o ipotetică construcţie a unui sistem normativ juridic de forma unui sistem axiomatic, consistent, cu proprietăţi interne şi obiective decurgând numai din relaţii interne normelor, care direcţionează, disciplinează şi soluţionează
practica raporturilor juridice, procurorii competenţi să aplice norma juridică în domeniul
cooperării judiciare internaţionale trebuie să-şi argumenteze poziţia prin referire la criterii extralogice, aplicând o infralogică saturată de persuasiuni, prin apelare, în special la echitate (pentru
a îmblânzi legea/norma incapabilă de a cuprinde în universalismul ei, particularitatea cauzei), şi
trebuie de asemenea să depăşească lacunele şi antinomiile sistemului normativ juridic. De aici
decurge ideea unui caracter „oarecum modelic” al sistemului normativ juridic1.
Atunci când „legea nu prevede” sau când „legea tace”, în sensul că o anumită speţă excede
sferei normei generale, autorităţile competente să pună norma generală în aplicare, vor infera în
mod logic-raţional proprietatea de validitate la norma juridică individuală2.
Norma juridică se validează doar în relaţie cu norma fundamentală a ordinii juridice considerate. Validitatea normei juridice particulare într-un sistem juridic determinat în timp şi spaţiu,
decurge dintr-o ordine juridică considerată ca totalitate a normelor care i se conformează3. Ordinea juridică naţională este validă doar pe teritoriul etatic; aceasta stă la baza realizării funcţiei
esenţiale a ordinii juridice internaţionale, prin supremaţia acesteia oferind statului legitimitate pe
plan internaţional.4
Concluzii
Cele mai recente focalizări în dreptul transnaţional, guvernamental şi neguvernamental,
influenţele juridice şi cooperarea judiciară peste frontiere, deşi reprezintă paşi importanţi făcuţi
în acest domeniu, sunt încă insuficiente pentru a descrie complexitatea dreptului internaţional
într-o era a globalizării.
Dreptul internaţional este un domeniu în care normele juridice se află la intersecţia dreptului
comparativ, conflictului de legi, procedurii civile şi penale, dreptului cibernetic, şi analiza culturală
a dreptului, dar şi a dreptului tradiţional internaţional5.
Deşi globalizarea este, bineînţeles, un termen controversat, ideea de drept şi globalizare deschide perspective de a vedea în ce mod normele juridice internaţionale sunt înţelese şi aplicate în
secolul XXI.
După unii autori6 dreptul internaţional este doar produsul statelor pentru satisfacerea intereselor proprii, iar normele juridice internaţionale nu pot fi formulate împotriva acestor interese.
1

2

3

4

5

6

Gheorghe Emil Moroianu Actualitatea normativismului kelsian, Edit. All Back, Bucureşti, 1998, p. 50 vz.
şi Ch. Perelman, Droit, morale et philosophie, Edit. Dalloz Paris,, 1968, p. 98.
Hans Kelsen, General Theory of Norms, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 397; vz. şi Chaпm Pelerman,
The Idea of Justice and the Problem of Argument, New York, 1963, p. 90, în Gheorghe Emil Moroianu, op.
cit., p. 83.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Edit. Cambridge-Massachusetts Harvard University
Press, 1949, p. 367.
Hans Kelsen, Teoria generală a statului, Tip. Olteniţa, Bucureşti, 1928, p.33, în Gheorghe Emil Moroianu,
Actualitatea normativismului kelsian, edit. All Beck, Bucureşti, 1998, p. 69.
Paul Chiff Berman, From International Law to law and Globalization, Columbia Journal of Transnational
Law, vol. 43, 2005, p. 485.
Jack L. Goldman & Eric A. Posner, The Limits of International Law, în Paul Chiff Berman, op. cit., p. 493.
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Deşi este adevărat că normele legale internaţionale nu vor dicta întotdeauna comportamentul
statelor naţiuni, ideea că aceste norme nu au un efect constrângător nu poate fi îmbrăţişată. Dreptul internaţional poate, sub anumite condiţii speciale, să promoveze o cooperare judiciară
limitată1.
O atenţie deosebită trebuie acordată şi urmăririi modului în care aplică legea, s-a constat că
de multe ori legea nu este „transmisă” în practică aşa cum au prevăzut tratatele, legislaţia sau deciziile curţii constituţionale. În acest sens, procurorii fac parte din categoria organelor judiciare
cu un rol activ în aplicarea normelor judiciare în domeniul cooperării judiciare internaţionale în
materie penală.
Deşi tratatele limitează teoretic raza permisibilă de acţiune pentru autorităţile competente,
rareori se poate determina cu precizie cum sunt îndeplinite aceste mandate statutare. Autorităţile
competente în aplicarea legii, care trebuie să se decidă în ce cazuri trebuie să acţioneze şi în care
nu, ce norme de drept trebuie aplicate, devin „agenţi de clarificare şi elaborare a propriilor lor
mandate autorizate”2. Aceşti „agenţi” determină modul în care operează norma juridică în
vigoare, cum poate fi aplicată, completată sau înlocuită.
Această cercetare demonstrează faptul că cooperarea judiciară internaţională nu este doar un
set de norme juridice, tratate şi standarde internaţionale, dar şi o multitudine de interacţiuni sociale şi instituţionale la nivel mondial. Aşa cum Theda Skocpol afirma, „ statul nu este doar un
cadru format din servicii publice, dar …şi o dintr-o serie de relaţii stabilite între toţi cei care
participă şi acţionează în relaţiile cu alte state3.

1
2

3

Paul Chiff Berman, op. cit., p. 493.
Susan Silbey, Case Processing: Consumer Protection in an Attorney General`s Office, Law & Society
Review, nr. 15, p. 849, 1980.
Theda Skocpol, Social History and Historical Sociology: Contrasts and Complementarities, Social Science
History Review, no. 11, p. 26, 1987.
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IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA TRANSMITERII CORECTE
ŞI OPERATIVE A INFORMAŢIILOR ÎN SISTEMUL ORGANELOR DE DREPT
CONSTANTINOV Vasile
doctor în drept, Academia
„Ştefan cel Mare” a MAI al RM

RESUME
L’un de principals aspects concernant le système informationnel et le flux d’information et leur
importance dans la réalisation de gestion des sousdivisions d’organes de droit, est la transmission
correcte et rapide des informations, de haut en bas et inverse, ce qui constitue une nécessité obiective
pour une bonne activité des organes de droit.
L’organisation et la gestion de l’activité de recueil, de classification et d’utilisation des informations reviennent aux dirigeants des organes de droit.
Dans ce but la direction des sousdivisions d’organes de droit est obligée d’actionner afin d’élever
en permanence la capacité professionnele des fonctionnaires subordonnés pour obtenir de la performance et correction dans la prise et la transmission des informations.
Le chef de sousdivision détient le rôle principal dans la réalisation de la connexion entre les informations, qu’il reçoit de ses fonctionnaires, par les domaines d’activité, objectifs, personnes et établie des mesures conjuguées, en entraînant des forces et moyens correspondants d’action directe ou
ordonne des activités spéciales de surveillance informative.
La transmission, la classification, la vérification et l’explotation d’information, indifférent de la
voie de son obtention, doivent être faites rapidement. Le principe d’opérativité doit être respecté par
tous échelons de haut en bas et inverse, indifférement des moyens techniques qu’il dipose. Le nonrespect de ce principe crée le danger de “stockage” des informations, qui perdent de leur valeur opérative et se transforment dans la maculature, alors que les citoyens n’ont pas de la confiance dans
l’activité des organes de droit.
Dans l’activité spécifique de surveillance de l’ordre public, de combat de l’infraction et de poursuite informative qui est exercée à l’accomplissementdes attribution prévues par la loi, le maintien du
contact permanent civil de fonctionnaires des sousdivisions des organes de droit avec la société, la
valorification des informations et des résultats de l’activité, les suosdivisions des organes de droit,
généralement, et par des domaines d’activité, en spécial, obtient quelques fois des informations que
ne sont pas dans leur compétence.
Dans la réalisation des attribution de service, l’échange d’information entre les sousdivisions
apparaît comme une nécessité, amis aussi une obligation du chaque service d’information et chacun
organe de droit. L’information dont reçoit le fonctionnaire ou une sousdivision de l’organe de droit
n’est pas une propriété personnelle (le l’utilise comment je veux), mais elle doit être valorifiée opérativement par la sousdivision ou le service compétent dans la prise de décisions objectives et efficientes. L’importance d’échange d’informations consiste dans la possibilité de conjuguer la capacité ionformative des informations et des organes de droit dans la lutte pour la prévention et le combat des
infractions.
L’échange d’informations entre les organes de droit s’effectue en conformité avec les pricipes qui
sont à la base des activités des organes de droit:
- le respect des lois, des droits et des libertés des citoyens.
- le principe de l’équidistance politique et la découverte de la vérité.
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- l’organisation de la continuité et de la opérativité.
- l’assurance de la confidentialité.
Le rôle dirigeant de chefs qui se réfère à l’échange d’informations trouve son application, premièrement, dans le contexte d’organisation et déroulement du travail de recueil des informations et,
deuxièmement, concretement par chaque cas apart en rapport avec chaque type d’imformation.
Unul din principalele aspecte privind sistemul informaţional şi fluxul de informaţii şi
importanţa acestora pentru exercitarea actului de conducere a subdiviziunilor organelor de drept,
este transmiterea corectă şi operativă a informaţiilor, de jos în sus şi invers, ce constituie o necesitate obiectivă pentru o bună activitate a organelor de drept.
Potrivit prevederilor art.12 al Legii nr.416-XII din 18.12.1990 cu privire la poliţie, organele
afacerilor interne acţionează pentru culegerea de informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi
combaterii infracţiunilor, precum şi în situaţiile care conţin informaţii despre pregătirea săvârşirii
de fapte ilicite1.
Activitatea de culegere a informaţiilor, ca metodă de activitate specifică a organelor de drept,
este reglementată şi de Legea nr.45-XIII din 12.04.1994, privind activitatea operativă de investigaţii,
în care se stipulează mijloacele şi procedeele informative şi scopul acestora (supraveghere
generală, urmărire informativă, cunoaşterea şi identificarea persoanelor suspecte etc.)2.
Organizarea şi conducerea activităţii de culegere, prelucrare şi utilizare a informaţiilor revine
conducătorilor organelor de drept.
În acest scop conducerea subdiviziunilor organelor de drept este obligată să acţioneze în
scopul ridicării permanente a capacităţii profesionale a funcţionarilor subordonaţi pentru a
obţine performanţă şi corectitudine în preluarea şi transmiterea informaţiilor.
Nu mai puţin important este de a stabili raporturi de încredere reciprocă între conducători şi
subordonaţi în prelucrarea de informaţii. Conducătorul trebuie să aprecieze iniţiativele pozitive
ale funcţionarului subordonat în activitatea informativă, trebuie să-l motiveze pe funcţionar în
crearea şi folosirea surselor informaţionale şi să stabilească cele mai oportune măsuri de verificare şi exploatare a acestora în condiţiile legii. În caz contrar, funcţionarul subordonat îşi pierde
încrederea în conducător şi, fie că nu-i mai prezintă informaţii, fie recurge la „falsul” informaţional
care este un viciu al activităţii de informaţii.
Acest viciu al activităţii de informare, după cum menţionează C.Voicu şi F. Sandu, are
consecinţe negative pentru administraţie, deoarece:
- duce la tragerea de concluzii eronate cu privire la evoluţia situaţiei operative din raza de
competenţă sau linia de activitate;
- face ca infractorii să acţioneze perioade îndelungate de timp fără a fi luaţi în evidenţă şi
supravegheaţi activ;
- nu se realizează fluxul informaţional operativ pe orizontală şi pe verticală, iar conducerea
organului de drept nu poate lua cele mai bune hotărâri în raport cu evenimentele şi fenomenele
reale3.
Conducătorului subdiviziunii îi revine principalul rol în realizarea conexiunii dintre
informaţiile pe care le primeşte de la funcţionari pe diferite domenii de activitate, obiective,
persoane, stări de fapt negative şi stabileşte măsuri conjugate, antrenând forţe şi mijloace
Legea nr.416-XII din 18.12.90 cu privire la poliţie, Veştile R:S:S:M: nr.12/321, 1990
Legea nr.45-XIII din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii, Monitorul Oficial nr.5/133
din 30.05.1994
3 Voicu, C. Sandu, F. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. Bucureşti: Ministerul de
Interne, 2001, 110p.
1
2
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corespunzătoare de acţiune directă ori ordonă activităţi speciale de supraveghere sau urmărire
informativă.
Transmiterea, prelucrarea, verificarea şi exploatarea informaţiei, indiferent pe ce cale se
obţine, trebuie să se facă cu operativitate. Principiul operativităţii trebuie respectat de toate eşaloa
nele de sus în jos şi invers, indiferent de mijloacele tehnice de care dispune. Nerespectarea acestui
principiu creează pericolul „stocării” informaţiilor, îşi pierd din valoarea operativă şi, în conse
cinţă, rămân a fi maculatură, iar cetăţenii nu mai au încredere în activitatea organelor de drept.
Trebuie de menţionat faptul că studiul fluxului informaţional în organele de urmărire penală
a Republicii Moldova, efectuat de către autor în perioada activităţii în cadrul Direcţiei informaţii
şi evidenţe operative a MAI, a scos în evidenţă următoarele rezultate: că aproape 90% din fluxul
informaţional, privind evidenţa infracţiunilor, a dosarelor penale şi a persoanelor ce au comis
infracţiuni, este transmis pentru evidenţă în Banca centrală de date a MAI în ultima săptămână a
lunii, iar în ultimele trei zile ale lunii se transmit aproape 70% de informaţii. Acest eveniment
denotă faptul că, sistemul informaţional existent al MAI este orientat spre obţinerea unor date
statistice, care ar califica activitatea comisariatelor de poliţie, şi nicidecum nu este orientat spre
asigurarea operativ-informaţională a activităţii organelor de drept.
În activitatea specifică de supraveghere a ordinii publice, de combatere a infracţionalităţii şi
de urmărire informativă pe care o exercită în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, menţinerea
contactului permanent, pe care funcţionarii subdiviziunilor organelor de drept îl au cu societatea
civilă, valorificarea informaţiilor şi rezultatelor activităţii, subdiviziunile organelor de drept, în
general, şi pe anumite domenii de activitate, în special, obţin uneori informaţii care nu intră în
competenţa lor.
Prin urmare, în realizarea atribuţiilor de serviciu, schimbul de informaţii între subdiviziuni
apare ca o necesitate, dar şi ca o obligaţie a fiecărui serviciu de informaţii şi a oricărui organ de drept.
Informaţia pe care o primeşte funcţionarul sau o subdiviziune a organului de drept nu este
proprietate personală (o folosesc cum vreau), ci trebuie valorificată cu operativitate de către
subdiviziune sau serviciul competent în luarea deciziilor obiective şi eficiente.
După cum afirmă C.Voicu, din practica organelor de drept şi a altor servicii care desfăşoară
munca informativă, a rezultat că schimbul de informaţii are drept obiect:
- fapte prin care este vizată siguranţa statului, independenţa şi suveranitatea naţională precum
şi integritatea teritorială;
- pregătirea ori săvârşirea de infracţiuni, precum şi a altor fapte antisociale, cauzele şi
condiţiile care le generează şi favorizează;
- pregătirea unor acte de dezordine, de tulburare a ordinii publice, de degenerare în infracţiuni
grave în centre aglomerate, municipii, oraşe, zone turistice;
- identificarea unor persoane şi bunuri date în urmărire;
- informaţii privind făptuitorii unor infracţiuni cu autori necunoscuţi;
- fapte prin care se pune în pericol transportul aerian şi feroviar, precum şi traficul rutier;
- faptelor de încălcare a regimului legal de evidenţă a populaţiei, paşapoarte, trecerea frontierei de stat şi regimul vamal;
- orice faptă prin care se aduce încălcare drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti sau care vizează
alte atribuţii ale organelor de drept.1
Importanţa schimbului de informaţii constă în posibilitatea de a conjuga capacitatea
informativă a informaţiilor şi a organelor de drept în lupta pentru prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii.
1

Voicu, C. Sandu, F. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. Bucureşti: Ministerul de
Interne, 2001, 110p.
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În condiţiile în care se înregistrează o creştere a ratei infracţionalităţii, când modurile de operare ale infractorilor îmbracă forme din ce în ce mai abile (crima organizată, crima economicofinanciară), iar zonele de acţiune ale infractorilor cuprind teritorii tot mai largi, inclusiv cu
legături peste graniţele ţării, schimbul de informaţii devine o metodă tot mai eficientă de luptă
contra lor.
Din prevederile art.4 al Legii nr.216-XV din 29.05.20031 şi art.6 al Legii nr.45-XIII din
12.04.19942, rezultă că, schimbul de informaţii între organele de drept ale Republicii Moldova
vizează în principal: cauzele penale şi acţiunile de urmărire penală; obiectele marcate; persoanele
dispărute fără urmă şi persoanele date în urmărire; persoanele deţinute şi cele aflate în instituţiile
penitenciare; persoanele eliberate din locurile de detenţie; asigurarea conducerii ţării, a ministerelor şi departamentelor interesate şi organelor de urmărire penală cu informaţie operativă şi
statistică; asigurarea schimbului de informaţie cu caracter criminal între organele de urmărire
penală şi între alte autorităţi publice (schimb reciproc de date între sistemele informaţionale departamentale), precum şi cu organele similare din alte ţări; căutarea persoanelor care se ascund
de organele de urmărire penală sau de judecată sau care se sustrag de la sancţiunea penală şi a
celor dispăruţi fără urmă.
Schimbul de informaţii dintre organele de drept se efectuează în conformitate cu principiile
care stau la baza activităţii organelor de drept. Aceste principii rezultă din Constituţia Republicii
Moldova, din prevederile legilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea organelor de drept.
Într-o astfel de situaţie este important a se înţelege cum se desfăşoară schimbul de informaţie în
limitele acestor principii.
Respectarea legilor, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
În spiritul acestui principiu, care rezultă din art.4 şi art.25 ale Constituţiei, trebuie înţeles că
informaţiile vor fi trimise altor organe de drept, subdiviziuni, care vor face obiectul schimbului
de informaţie. Ele nu trebuie conducă la fapte de încălcare a legilor sau libertăţilor cetăţeneşti
cum ar fi: libertatea individuală şi siguranţa persoanei, dreptul la libera circulaţie, viaţa familială
şi privată etc. Când se constată că informaţia care urmează a face obiectul schimbului nu este
reală, în raport cu alte informaţii şi date, ea nu va fi trimisă altui organ, până când nu se va verifica
corectitudinea acesteia.
Principiul echidistanţei politice şi aflării adevărului.
Conform acestui principiu, care este stipulat în art.16 al Constituţiei, trebuie înţeles că în
schimbul de informaţii nu interesează apartenenţa la vreun partid sau formaţiune politică a
persoanei despre care se face sesizarea. Interesează numai aflarea adevărului despre cei care
încalcă legile ţării, despre cei care urmează să răspundă pentru astfel de fapte.
Organizarea continuităţii şi operativităţii.
Schimbul de informaţii, prevăzut de diversele Instrucţiuni comune ale organelor de drept, se
efectuează într-un cadru desfăşurat şi continuu, respectiv, cel al activităţii informative, şi impune
ca informaţiile ce urmează a fi supuse unui astfel de tratament să fie trimise în timp util pentru
exploatare de către organul competent (înainte să-şi piardă valoarea operativă).

1

2

Legea nr.216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, Monitorul Oficial nr.170172/695 din 08.08.2003
Legea nr.45-XIII din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii, Monitorul Oficial nr.5/133
din 30.05.1994
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Asigurarea confidenţialităţii.
Acest principiu obligă în egală măsură atât organul care a trimis informaţia, cât şi pe cel care
a primit informaţia pentru exploatare, să asigure confidenţialitatea informaţiei şi secretul sursei
de la care a fost primită.
În cazul în care, organul care a recepţionat informaţia sesizează că în procesul exploatării, cei
interesaţi, pot intui cine ar putea fi sursa, trebuie să ia măsuri de conspirare a acesteia.
În opinia lui Virgil Dobrin, rolul conducător al şefilor referitor la schimbul de informaţii îşi
găseşte aplicativitate, în primul rând, în contextul organizării şi desfăşurării muncii de culegere a
informaţiilor şi, în al doilea rând, concret, pe fiecare caz aparte, în raport de felul schimbului de
informaţie1, după cum urmează:
1. Dirijarea schimbului de informaţii, în contextul organizării şi conducerii activităţii informative.
Pe parcursul culegerii informaţiilor, prin ordinele pe care le dau şefii privind modalitatea de
valorificare a fiecărei informaţii aparte şi vizarea organului care urmează să o exploateze, se
realizează şi dirijarea schimbului de informaţii. Nu trebuie evitat faptul că în funcţie de importanţa
aspectelor semnalate prin informaţie, ele se raportează şefilor ierarhic superiori până la nivelul
corespunzător.
O activitate reală de angajare şi impulsionare a muncii de informare şi, respectiv, a schimbului
de informaţii, şefii o desfăşoară prin analizele activităţii informative şi măsurile ce se iau în urma
acestora pentru îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei acestei munci.
2. Conducerea schimbului de informaţii în funcţie de modul de realizare a acesteia.
Formele de realizare a schimbului de informaţii sunt date de structura organizatorică a
organelor de drept, inclusiv competenţa şi atribuţiile pe care le au de îndeplinit diferite servicii de
informaţii în sistemul organelor de stat.
Intervenţia şefului trebuie să se facă diferenţiat, în funcţie de formele concrete de realizare:
- schimbul de informaţii între organul de drept şi alte organe de stat;
- schimbul de informaţii între subdiviziunile organelor de drept;
- schimbul de informaţii între diferite sectoare de muncă şi chiar din cadrul aceluiaşi sector
de muncă.
Şeful coordonează şi dirijează schimbul de informaţii şi în dependenţă de poziţia sa în
structura organizatorică a participanţilor.
Analizând schimbul de informaţii care se poate face între organele centrale de drept cu cele
teritoriale şi, respectiv, între cele teritoriale, se pot desprinde trei forme de realizare a acesteia:
- schimbul de informaţii pe verticală;
- schimbul de informaţii pe orizontală;
- schimbul de informaţii combinat.
Potrivit Instrucţiunilor care reglementează activitatea informativă a organelor de drept,
întreaga activitate de culegere, verificare, exploatare ori transmitere a informaţiilor se realizează
sub controlul şi îndrumarea permanentă a şefilor unităţilor şi formaţiunilor de poliţie.
În concluzie menţionăm că, prin îmbinarea posibilităţilor informative ale tuturor organelor
de drept şi ale altor organe de stat, care folosesc în munca lor schimbul de informaţii, se asigură:
- cunoaşterea mai bine a situaţiei operative cu posibilităţi de intervenţie eficientă pentru preve
nirea şi descoperirea faptelor ilicite, de identificare a autorilor, urmărirea şi prinderea acestora;
- creşterea capacităţii de acţiune a fiecărui organ de drept în parte şi pe ansamblu a
subdiviziunilor organelor de drept, precum şi a celorlalte organe informative ale statului care
participă la acest schimb de informaţii;
- evitarea unor greşeli, eforturi zadarnice prin suprapuneri, soluţionarea în paralel a aceloraşi cauze.
1

Dobrin, V. Alexandru, C. Sistemul informaţional militar, Bucureşti: Ministerul Apărării, 1999, 98p.
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CORUPŢIA ÎN ADMINISTRAŢIE,
FENOMEN GENERATOR DE CRIMINALITATE
POCORA Monica
Universitatea DANUBIUS, Galaţi, România

SUMMARY
This theme is put forward to make a short examination of corruption from the viewpoint of
general and special.In the first part,was named the corruption offences of romanian Criminal
Code,as well as of another special laws.
Concomitantly,was named the notions of delinquency,crime organised and was detailed the relation between corruption and this kind of activities.Was mentioned the measures of corruption
fighting,prevention and eradication,as well as the important role of mass-media.
Also,was stipulated the internal and internationals,who make reference to corruption,and the
law,who force the officials to state those property,the cooperation of a lot of countries in this province
through conclusions of many agreements.The theme explanationed the romanian organism who’s
fighting with corruption,and that,closed by the population and officials perceptions about corruption,a
conclusion of some hue and cry.
Corupţia reprezintă unul dintre cele mai mediatizate cuvinte din România de după 1990.
Anterior acestei perioade, era considerat un termen tabu, însă în aceasta perioada toţi îl folosesc,
dar puţin îi cunosc înţelesul şi mai puţini leagă înţelesul acestui cuvânt de fapte reale şi realizează
pericolul pe care acesta îl reprezintă.
Studiul corupţiei poate fi făcut sub doua aspecte1:
- general, din punct de vedere al fenomenului corupţiei;
- special, din punct de vedere al faptelor concrete prin care acest fenomen se realizează.
Corupţia însăşi, reprezintă o ameninţare pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului,
echitaţii sociale şi a justiţiei, erodează principiile unei administraţii eficiente şi subminează economia de piaţă.
Victima acestui flagel este instituţia în care funcţionarea normală este periclitată prin
neîndeplinirea corespunzătoare de către angajaţi a atribuţiilor de serviciu.
De menţionat, este faptul ca nu există o infracţiune care să poarte această denumire. Corupţia
este un fenomen imoral ce se materializează intr-o serie de infracţiuni, asemeni terorismului sau
crimei organizate.
Infracţiunile de corupţie sunt incriminate în partea speciala a Codului Penal român, astfel:
- art. 254 - ”Luarea de mita”;
- art. 255 - “Darea de mita”;
- art. 256 - “Primirea de foloase necuvenite”;
- art. 257 - “Traficul de influenţă”, acestea reprezentând categoria principală a infracţiunilor
de corupţie.
Legea 78/2000 mai incriminează încă doua categorii de infracţiuni şi anume:
- infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie -art. 10-13;
- infracţiuni în legătura directa cu infracţiunilor de corupţie - art. 17, 18.
1

T. C. Medeanu, op. cit, pag. 88

390

De asemenea, Legea României, nr. 571/201, privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţii publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, in capitolul III, art.
5 face referire la infracţiunile de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi
infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie.
Criminalitatea reprezintă o realitate socială în care structurile legale şi criminale sunt părţi
componente ale aceluiaşi sistem corupt, politic şi economic, constituie una din cele mai importante probleme cu care se confrunta statul.
Criminalitatea organizata este o forma a criminalităţii contemporane coroborata cu diferite
activităţi mafiote şi corupţie. Ştiinţa care studiază criminalitatea ca fenomen social, geoistoric
condiţionat, cauzalitatea criminalităţii, identifica componentele şi conţinutul cauzelor şi condiţiile
socio-umane este Criminologia2.
Noţiunea de criminalitate desemnează la modul general, totalitatea faptelor penale săvârşite
intr-un spaţiu şi intr-o perioadă de timp determinate. Există o “cifră neagră a criminalităţii” (“dar
number”, în literatura engleza şi “le ciffre noir”, în cea franceza), care reprezintă ansamblul faptelor penale care se săvârşesc efectiv, dar care nu ajung la cunoştinţa organelor de justiţie penală.
Unul din factorii care generează “cifra neagra a criminalităţii”3 este ineficienţa organelor de
cercetare penală. Această ineficienţă se datorează însăşi ineficienţei unor funcţionari, de cele mai
multe ori corupţi. Funcţionarul public poate observa comiterea unor fapte penale, dar datorită
corupţiei, respectivul funcţionar nu va mai întocmi actele de cercetare penala. În lipsa unui act
oficial de sesizare, organul de cercetare penală rămâne în necunoştinţa de cauza, toate faptele de
corupţie rămânând în sfera “cifrei negre a criminalităţii”.
Un alt factor comun al corupţiei cu “cifra neagra a criminalităţii” rezidă din aceea că, uneori
în cazul infracţiunilor de corupţie, victima nu este interesată să reclame respectivul act, deoarece
este în situaţia de a fi chiar ea trasa la răspundere penală (cum este cazul infracţiunii de “Luare de
mită” - art. 254 şi “Darea de mita”- art. 255).
Crima organizată, se poate defini ca fiind ”activitatea desfăşurata de orice grup constituit din
cel puţin trei persoane, între care există raporturi ierarhice sau personale, care permit acestora să
se îmbogăţească sau să controleze teritorii, sectoare ale vieţii economice şi sociale interne şi
internaţionale prin folosirea şantajului, intimidării, violentei ori coruperii, urmărind fie săvârşirea
de infracţiuni, fie infiltrarea în economia reala”.
În concepţia doctrinei germane4 prin crimă organizată, se înţelege “comiterea cu intenţie a
unor infracţiuni în scopul obţinerii de profit şi putere, de două sau mai multe persoane ce
colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită îndeplinind sarcini dinainte
stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea vio
lenţei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influenţe asupra politicienilor,
administraţiei publice, autorităţii judiciare sau economice”
De asemenea, ”Convenţia cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite”, in art. 1 prevede ca infiltrarea
grupurilor mafiote în economia legitimă se realizează printre altele şi prin coruperea oficialităţilor
publice.
Din punct de vedere juridic, fenomenul corupţiei include toate faptele şi actele unor persoane,
care, profitând de funcţia sau poziţia socială pe care o ocupă, acţionează pentru obţinerea unor
avantaje personale, încălcând prevederile legii.
Legătura dintre infracţiunile de corupţie şi crima organizată a fost pusa în evidenţă în special
după 1989. Factorii ce au hrănit această legătură, au fost în special de natură politică.
1
2
3
4

V. Dobrinoiu, op. cit. pag. 312
N. Visteanu “Masuri de prevenire şi control a corupţiei”, In buletin de informare juridica, 2001
V. Cioclei “ Manual de criminologie”, Ed. All Beck, Bucuresti 2003
Codul penal, Germania
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Prevenirea, combaterea şi eradicarea corupţiei şi crimei organizate se pot face prin două
categorii de măsuri: coercitive şi educaţionale.
Din categoria măsurilor educaţionale se pot menţiona:
- implantarea unei culturi anticorupţie, principalele mijloace fiind morala şi educaţia
civică;
- eliminarea completă a birocraţiei din domeniul investiţiilor străine;
- sancţionarea legal-administrativă a celor responsabili de întârzierea negocierilor;
- stabilirea responsabilităţilor şi adoptarea unor măsuri administrative şi judiciare împotriva
celor vinovaţi;
- adoptarea unei legislaţii pentru combaterea monopolurilor generatoare de abuzuri şi
corupţie;
- elaborarea unor proiecte legislative care să asigure incriminarea corupţiei naţionale şi
internaţionale;
- independenţa şi autonomia persoanei responsabile cu prevenirea, anchetarea, urmărirea şi
sancţionarea infracţiunilor de corupţie şi dispunerea de mijloace adecvate pentru obţinerea
probelor;
- sechestrarea şi confiscarea produselor şi bunurilor însuşite prin infracţiuni de corupţie;
- incriminarea activităţii persoanelor juridice ce protejează actele de corupţie;
- elaborarea unor coduri de conduita pentru agenţii publici;
- obligarea agenţilor publici de a dona comisioanele primite în virtutea funcţiei publice pe
care o îndeplineşte;
- transparenţa actelor de decizie luate de către administraţia publică;
- verificarea activităţii administraţiei publice privind legalitatea cheltuielilor din banii
publici;
- verificarea conturilor agenţilor economici, implicaţi în actele de corupţie, pentru prevenirea,
detectarea la timp a unei infracţiuni;
- transparenţa operaţiunilor din administraţia publică pentru a-i descuraja pe corupători;
- corelarea sancţiunilor aplicabile agenţilor publici cu pericolul social al faptelor de corupţie
pe care le pot săvârşi;
- garantarea libertăţii mas-media de a transmite informaţii privind infracţiunile de corupţie;
- interzicerea unui condamnat definitiv pentru infracţiuni de corupţie de a mai candida la o
funcţie politica eligibilă, sau de a fi numit intr-o funcţie publică;
- interzicerea deductibilităţii cheltuielilor legate de infracţiunile de corupţie;
De asemenea, orice program de prevenire şi control a corupţiei trebuie sa cuprindă:
 libertatea, corectitudinea şi atenţia sporită a presei;
 un sistem eficient de justiţie criminală, o justiţie independentă;
 angajaţi pregătiţi, retribuiţi corespunzător, echipe de ancheta, de audit şi monitorizare la
cele mai înalte standarde de profesionalism.
Este foarte important de menţionat că există legea care obligă1 persoanele publice să-şi declare
averile. Nu trebuie neglijata în nici un caz implicarea şi cooperarea activă a societăţii civile. Este
important să se asigure o conştientizare crescută a publicului cu privire la drepturile cetăţeneşti,
la servicii şi programe guvernamentale.
Un rol deosebit îl are mas-media, prin presă, televiziune, radio, prin înfiinţarea unor instituţii
care sa se ocupe de asemenea plângeri din partea cetăţenilor. Toate aceste masuri trebuie completate cu o bogată legislaţie complexă şi corectă în domeniu.
1

L. 111/1996-Privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a
unor persoane cu funcţii de conducere
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Preocupările privind combaterea corupţiei vizează atât planul intern, cât şi planul internaţional.
Conform estimărilor specialiştilor, corupţia în administraţia centrală din România ”costă” circa 1,5
miliarde dolari. Datorita caracterului său nociv, corupţia, în special în administraţie, a intrat în
vizorul tuturor organelor statului, îndeosebi începând cu 1991, când Guvernul a emis Hotărârea
nr. 667/1991 privind asigurarea prestigiului social al funcţionarului public, până la elaborarea
Legii nr. 188/2000 privind statutul funcţionarului public.
Astfel, in 1991 se prevedea că funcţionarul public:
 nu trebuia să accepte pentru el sau pentru alţii daruri sau alte avantaje;
 nu trebuia să primească cereri a căror rezolvare nu era de competenţa lor sau sa intervină
pentru soluţionarea lor;
În Hotărârea de Guvern nr. 473/1992, se prevedea obligativitatea funcţionarului public de a-si
declara averea în termen de 10 zile de la data numirii lui în funcţie. Este evident că această
Hotărâre vrea să rezolve o problemă foarte importantă şi spinoasă, să prevină şi sa descurajeze
cazurile de corupţie şi abuz în serviciu.
Tot în 1992, prin Legea nr. 65/19921se modifică unele prevederi la infracţiunile de corupţie
prevăzute de Codul Penal.
În aprilie 1994, Guvernul a publicat raportul privind Strategia Executivului în combaterea
fenomenului de corupţie şi infracţionalitate economico-financiara pe anul 1993, în care s-a făcut
evaluarea principalelor cauze, a domeniilor şi a structurilor de manifestare a acestor acte antisociale. S-a făcut o sinteză a principalelor rezultate obţinute de organele de control în combaterea
corupţiei
S-a propus astfel, elaborarea unei legi speciale în acest domeniu, reglementarea principiilor de
bază în prevenirea şi combaterea corupţiei.
Se spunea că lupta împotriva corupţiei şi rezultatele sale, constituie testul pe care trebuie sa-l
treacă democraţia noastră.
În acest scop, Parlamentul cere Guvernului să elaboreze şi să înainteze Comisiilor Parlamentare, rapoarte în vederea dezbaterii în cele două Camere a următoarelor proiecte de legi:
 proiect de lege privind statutul deputatului şi senatorului;
 proiect de lege privind răspunderea ministerială;
 proiect de lege privind statutul funcţionarului public;
 proiect de lege privind declararea averilor şi veniturilor realizate în activitatea economică
de către demnitari şi alţi funcţionari;
 proiect de lege privind prevenirea şi combaterea actelor de corupţie;
 proiect de lege privind statutul poliţistului;
Obligarea declarării averilor2 şi în mod corespunzător, procedura controlului averilor, nu
vizează pe toţi cetăţenii, ci doar o categorie limitată de persoane. Depunerea declaraţiilor de avere
este o procedură obligatorie şi prealabilă controlului averilor, menită să faciliteze şi să confere
garanţia obiectivităţii acesteia.
Legea face distincţie între persoanele care aveau funcţii înainte de apariţia legii şi persoane
care au dobândit aceasta calitate după apariţia legii.
Declaraţia de avere este un act personal, irevocabil şi confidenţial, iar nedepunerea acestuia în
termen, conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control. Persoana cercetată îşi va continua activitatea, urmând a fi destituită din funcţie, doar dacă averea acesteia a fost dobândita în
tot sau în parte pe cai ilicite, situaţie statuată cu autoritate de lucru judecat, printr-o hotărâre
judecătoreasca irevocabila.
1
2
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Controlul averilor este declanşat dacă se constata că există o diferenţa vădita şi exista dovezi
certe ca unele bunuri sau valori nu puteau fi dobândite din veniturile realizate de persoana în
cauza sau pe cai licite.
Examinarea averii cercetatului trebuie sa se facă global, privind bunurile avute înaintea
dobândirii calităţii respective, dar şi în timpul exercitării acesteia. În cazul deputaţilor şi senatorilor, a căror avere a fost declarată nejustificată printr-o hotărâre judecătoreasca irevocabilă,
sancţiunea are consecinţe şi pe planul participării acestora la viaţa politică, ei devenind incompatibili pentru ocuparea acestor demnităţi.
Aplicarea acestor sancţiuni persoanelor care s-au făcut vinovate de săvârşirea unor acte de
corupţie, este de natură să dea satisfacţie morală cetăţeanului şi familiei sale, de a impulsiona
conduită corectă şi cinstită a acestora, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi de a cultiva încrederea în autorităţile statului.
În 1998, Guvernul României emite Hotărârea nr. 550/31. 08. 1998 privind organizarea reuniunilor grupului de lucru pentru proiectul “Centrul regional-iniţiativă de cooperare sud-est Euro
peană de combatere a crimei organizate şi a corupţiei”. Acea reuniune, organizată la Bucureşti cu
ţările est-europene, având principalul obiectiv lupta împotriva corupţiei, prevenirea săvârşirii
acestor infracţiuni şi elaborarea unor norme şi strategii eficiente pentru stoparea acestui flagel.
Din cadrul acestor reuniuni, s-a remarcat o atenţie deosebită pe care o acordă toate ţările, fiind o
problemă internaţională.
Un act extrem de important încheiat de România în domeniul corupţiei în 1998 a fost “Acordul de Cooperare” din 2.10.1998 între Guvernele statelor participante la Cooperarea economică
a Mării Negre din domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate. Statele
semnatare ale acestui Acord sunt: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Georgia,
Moldova, România, Rusia, Turcia şi Ucraina.
Acestea au recunoscut la nivel internaţional ca în toate formele sale, criminalitatea reprezintă
o ameninţare gravă la sănătate, securitate şi bunăstarea fiinţei umane şi afectează în mod negativ
bazele economice.
Cooperarea statelor în acest domeniu se poate realiza printr-o serie de măsuri, cum ar fi:
- planificarea şi adoptarea de acţiuni coordonate împotriva reţelelor ilegale;
- schimb de informaţii şi experienţă;
- adoptarea de noi metode în prevenire şi descoperire a infracţiunilor;
- sprijin în descoperirea acţiunilor ilegale;
- schimb de experienţă de lucru, inclusiv absolvirea de cursuri de perfecţionare, semnării şi
cursuri de pregătire;
- schimb de date statistice.
Se observă o intensă preocupare şi pe plan internaţional a luptei împotriva corupţiei, prin
încheierea unor acorduri internaţionale. Cu titlu de exemplu se pot enumera:
- 1989- Conferinţa Naţiunilor Unite de la Haga;
- 1990-Congresul al VIII-lea al Naţiunilor Unite din Cuba;
- 1994- Conferinţa interdisciplinară de la Friburg (Elveţia);
- 14-15. 01. 1994-cea de-a XIX-a Conferinţa a miniştrilor Europei ai Justiţiei de la Malta;
- 31. 10. 2003-Conventia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei;
- 13. 04. 2007-Initiativa Anticorupţie pentru Sud-estul Europei de la Zagreb.
În 1999, s-au încheiat două convenţii internaţionale privind corupţia: ”Convenţia penală privind corupţia” din 27. 01. 1999 şi “Convenţia civilă privind corupţia” din 4. 11. 1999, ambele fiind
ratificate de România în 2002.
În preambulul Convenţiei penale, statele semnatare au avut în vedere următoarele:
- Importanţa protejării societarii împotriva corupţiei;
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- Faptul că aceasta constituie o ameninţare pentru democraţie, subminează principiile de
echitate şi justiţie socială;
Se au în vedere realizările recente ce contribuie la ameliorarea acestui fenomen de Organizaţia
Naţiunilor Unite, Banca Mondială, Uniunea Europeană;
Convingerea că eficacitatea luptei împotriva corupţiei se realizează printr-o cooperare penală
independentă;
S-a analizat Programul de Acţiune împotriva corupţiei, adoptat de Comitetul Miniştrilor
Consiliului European în 1996, ca urmare a recomandărilor celei de-a XIX-a Conferinţa a
Miniştrilor Europeni ai Justiţiei;
Se aminteşte de Rezoluţia nr. 1, adoptata de Miniştrii Europeni de Justiţie la cea de-a XXI-a Con
ferinţa de la Praga din 1997 privind aplicarea rapidă a Programului de acţiune împotriva corupţiei;
Se instituie obiectivul major al GRECO- grupul de state împotriva corupţiei de punere în
aplicare a prezentei Convenţii.
Convenţia prevede corupţia atât din sectorul privat, cât şi din sectorul public.
Convenţia civilă asupra corupţiei din 4. 11. 1999, cuprinde un Preambul asemenea Convenţiei
penale, însă cu mari diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul.
Obiectivul Convenţiei civile vizează protejarea persoanelor care au suferit o paguba rezultând
dintr-un act de corupţie cu posibilitatea de a obţine daune interese. Spre deosebire de Convenţia
penală, aceasta defineşte în art. 2, noţiunea de corupţie: ”faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau
de a accepta direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit care afectează
exerciţiul normal al unei funcţiuni”.
Repararea prejudiciului vizează repararea pagubei deja suferită, dar şi câştigul nerealizat şi
prejudiciul nepatrimonial. Convenţia prevede că dreptul intern al statelor semnatare trebuie să
cuprindă următoarele condiţii pentru ca prejudiciul să fie reparat:
- pârâtul a săvârşit sau a autorizat actul de corupţie ori a omis să ia măsuri potrivite pentru
prevenirea actului de corupţie;
- reclamantul a suferit o cauză;
- există o legătură de cauzalitate între actul de corupţie şi prejudiciu (art. 4, Convenţia)
Anul 2001 este foarte bogat în legislaţie privind combaterea corupţiei. Prin Hotărârea
nr. 222/1. 02. 2001, Guvernul înfiinţează Departamentul de Control şi Anticorupţie. Atribuţiile
principale sunt:
- verifică respectarea legislaţiei privind reforma economică şi administrativă, procesul de
privatizare şi postprivatizare;
- verifică activităţile ce pot avea legătura cu criminalitatea organizată şi corupţia şi care pot
afecta siguranţa naţională;
- verifică modul de derulare a unor operaţiuni financiar-bancare;
- controlează modul de utilizare a creditelor guvernamentale;
- controlează realizarea investiţiilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat;
- analizează şi verifica activitatea organelor control din ministere.
Cel mai important act normativ privind corupţia, emis în 2001, este Hotărârea nr. 1065/25.
10. 2001 privind aprobarea Programului naţional de prevenire a corupţiei şi a Planului naţional
de acţiune împotriva corupţiei. Acesta conţine un Preambul în care sunt menţionate consecinţele
grave ale corupţiei precum şi prezentarea unor mijloace de combatere a ei. Condiţiile în vederea
implementării acestui Program, sunt următoarele:
- sprijinul societăţii civile şi al mass-mediei;
- monitorizarea implementării Programului şi adoptarea sa permanenta;
- estimarea corectă a costurilor, identificarea şi obţinerea resurselor necesare;
- responsabilitatea instituţiilor cu atribuţii în domeniul corupţiei.
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- voinţa politică în adoptarea măsurilor de prevenire a corupţiei;
- transparenţa şi accesul la informaţii de interes public.
Hotărârea defineşte noţiunea de corupţie, astfel corupţia reprezintă utilizarea abuzivă a puterii
publice pentru obţinerea de foloase personale necuvenite. Controlul corupţiei prin prevenţie
produce efecte scontate, atacând în primul rând baza piramidei fenomenului.
Anul 2002 este anul în care s-a atins punctul culminant în domeniul combaterii corupţiei prin
înfiinţarea la nivel naţional a Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA)1 prin Ordonanţa de Urgenţă
nr. 43/4. 04. 2002, aprobată prin Legea nr. 503/2002. Încă din 2001, Hotărârea de Guvern 1065 preve
dea că este necesară înfiinţarea unui astfel de organ central care să aibă atribuţii stricte în domeniul
prevenirii, combaterii şi sancţiunii faptelor de corupţie. Acesta cuprindea două secţii şi anume:
- secţia de combatere a corupţiei;
- secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie.
Deşi PNA a avut o lansare somptuoasă, rezultatele nu au fost pe măsura acestui debut, Comisia
a Europeană spunând că problema înregistrată la PNA, consta în demonstrarea capacităţii de abor
dare efectivă a cazurilor de corupţie la nivel înalt, foarte sensibile din punct de vedere politic.
Trei ani mai târziu, s-a produs transformarea PNA- ului în Direcţia Naţionala Anticorupţie
(DNA), o schimbare considerată benefică, în mai 2006, după doar câteva luni, DNA primind
primele laude din partea Comisiei Europene. Anchetele DNA s-au dovedit a fi nepărtinitoare şi
vizează politicieni din toate partidele politice.
În urma unui sondaj de opinie realizat de Asociaţia Română pentru Transparenţa pentru
identificarea mai multor tipuri de corupţie. S-a concluzionat că există “corupţie de supravieţuire”,
”corupţie administrativă” şi cea mai gravă formă “state capture”, adică state capturate de către
grupuri de interese private. Aceste grupuri, folosesc în interes propriu anumite legi, reglementari
şi dispoziţii prin acordarea de avantaje personale unor funcţionari publici.
Din cele trei tipuri de corupţie relevante ale sondajului, percepţia cetăţenilor a fost aceea ca
infracţiunile de corupţie în administraţie şi sistemul de sănătate ocupă cel mai înalt nivel. Unul
dintre efectele negative ale corupţiei în administraţie cu repercusiuni chiar asupra funcţionarului
public, este distrugerea reputaţiei sale cu reducerea considerabilă a şanselor de realegere în funcţie.
Pe de altă parte, sondajul efectuat cu privire la pretinderea de foloase de către funcţionarii
publici, s-a constatat ca în ultimii ani aceasta este din păcate o realitate cotidiană, iar ca propunere,
populaţia militează pentru respectarea deontologiei profesionale de către funcţionarii publici.
Punctul comun al percepţiei funcţionarilor publici şi al populaţiei este acela ca licitaţiile publice,
autorizaţiile şi licenţele sunt domeniile cele mai afectate de corupţie, mica corupţie devenind deja
un fenomen “legitim”, devenind un gest reflex şi de ”bun simt”.
La 24 iunie 2003, a avut loc “Marşul împotriva corupţiei pentru democraţie reală şi stat de
drept”, organizat de Alianţa Civică. Acesta a reprezentat o testare a stării de spirit în care se afla
populaţia României. Unul din sloganurile acestui protest a fost ”dulce ca mierea e banul public”,
protest ce a reunit sute de mii de oameni.
De altfel, unul din principiile ce stau la baza reformei în administraţia publică este respectul
faţă de cetăţean, însă acesta este încălcat odată cu săvârşirea oricărei infracţiuni de corupţie, atât
faţă de cetăţeanul respectiv, cât şi faţă de ceilalţi cetăţeni ce aşteaptă fie soluţionarea aceleiaşi
cauze, fie a alteia. Atât timp cat în administraţia publică centrală sau locală, nu există respect faţă
de cetăţean, nu putem vorbi de reforma administrativă.

1

www. pna. ro
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INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL INFORMATICII
VACAROV Nadejda,
lector superior,
magistru în informatică, USM, Chişinău

INFRACTIONS IN INFORMATICS
SUMMARY
The rapid development of international and communication technologies have brought numerous negative aspects to the foreground. On the one hand, it permits a king of criminality which could
not be possible without the information system; on the other hand, it offers increased opportunities
of committing traditional infringements. Before the epoch of distributed informational system, the
main concern regarding the security of informational data consisted in maintaining their confidentiality, a thing which could be realized through a simple physical protection (for example, by locking
or leaving the information in special places where it was kept). Alongside confidentiality, some other
important aspects appeared nowadays. The security of informational systems becomes very complex
and causes worries to all types of organizations, being at the same time a legal requirement.

ADNOTARE
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei a adus în prim plan numeroase
aspecte negative: pe de o parte, permite un tip de criminalitate ce nu ar fi posibilă fără sisteme
informatice, pe de altă parte, oferă oportunităţi crescute de comitere a unor infracţiuni tradiţionale.
înainte de epoca sistemelor de informaţii distribuite, principala preocupare în privinţa securităţii
datelor informatice consta în păstrarea confidenţialităţii acestora, lucru care putea fi realizat prin
simpla protecţie fizică (spre exemplu, prin închiderea cu cheie sau lacăt a încăperilor în care
informaţia era păstrată). în zilele noastre, alături de confidenţialitate, au apărut şi alte aspecte
importante, securitatea sistemelor informatice devenind foarte complexă şi preocupantă pentru
toate tipurile de organizaţii, fiind, în acelaşi timp o cerinţă legală
Introducere
În anul 2006 Moldova a înregistrat o rată a pirateriei sfotware de 94% şi pierderi de 56 mil
USD de pe urma utilizării programelor ilegale pe calculator. Aceste date se conţin în „2006 Global
Software Piracy Study” lansat la 15 mai, 2007 de compania Business Software Alliance (în
continuare BSA). Potrivit datelor studiului, Moldova se află pe locul doi în lume după rata
utilizării softului ilegală. Ea este devansată de Armenia cu 95%, iar Azerbaidjanul înregistrează
aceeaşi rată pirateriei software - 94%. Cele mai bune rezultate la acest capitol au fost înregistrate
de Statele Unite - 21% şi noua Zelandă -22%. În România rata softului ilegal este de 69%, în
Ucraina - 84%, în Rusia - 80%, în Germania - 28%, Belgia şi Marea Britanie- 27%, în Austria - 26%.
Pe plan global rata pirateriei software este de 35%, iar pierderile de pe urma utilizării pro
gramelor ilegale pe calculator au crescut în 2006 faţă de 2005 cu 15% - până la 40 mlrd. USD.
La 1 noiembrie 2006, în Moldova, reprezentanţii Business Software Aliance au semnat la
Chişinău un Protocol de colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală din
Republica Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne. Documentul prevede stabilirea unor relaţii
de colaborare a acestor structuri în domeniul reducerii ratei pirateriei software şi al respectării
drepturilor de autor asupra programelor pe calculator.
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BSA este o companie internaţională ce promovează protecţia dreptului de autor (copyright),
securitatea digitală şi comerţului electronic. Membiri BSA sunt:
Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, CA, Cadence Design Systems, Cisco
Systems, CNC Software/Mastercam, Dell, EMC, Entrust, HP, IBM, Intel, McAfee, Microsoft,
Monotype Imaging, PTC, SAP, SolidWorks, Sybase, Symantec, Synopsys, The MathWorks, UGS.
Noţiuni de criminalitate informatică
Apariţia calculatorului a deschis şi posibilitatea apariţiei unei game largi de acţiuni ilegale cu
un caracter extrem de sofisticat, el putând fi folosit şi la comiterea sau la facilitarea comiterii unor
infracţiuni clasice, cum ar fi furtul sau frauda.
Cu privire la conceptul de criminalitate informatică, majoritatea specialiştilor în domeniu au
încercat definirea acestuia, însă nu s-a ajuns la o formulare care să nu lase nici o îndoială asupra
importantei sau utilităţii definiţiei. Din aceste motive este indicată adoptarea unei abordări
funcţionale a conceptului, fără a se încerca o definire formală a acestuia, care ar crea mai multe
dificultăţi decât ar putea rezolva.
Această abordare funcţională este specifică fiecărui stat în parte, care defineşte prin propriul său
sistem juridic care fapte aparţin sau care sunt în legătura directă cu criminalitatea informatică.
În legătură cu amploarea criminalităţii informatice, părerile şi evaluările sunt diferite.
Exceptând cazurile de copiere ilegală a unor programe pentru calculator, numărul infracţiunilor
informatice nu este foarte ridicat, însă criminalitatea informatică nedescoperită ar putea spori
semnificativ numărul acestei categorii de fapte de natură penală.
Din păcate, infracţiunile săvârşite cu ajutorul calculatorului au început să fie luate în serios doar
de curând în Republica Moldova, aceasta explicând în parte de ce organele judiciare nu sunt pe
deplin familiarizate cu modul în care calculatoarele sunt utilizate pentru comiterea de infracţiuni.
Aceasta stare de lucruri este favorizata şi de legislaţia relativ săraca în acest domeniu.
Actualmente, normele care reglementează aspectele juridice ale activităţii în domeniul
creării şi dezvoltării infrastructurii informaţionale naţionale, ca mediu de funcţionare al societarii informaţionale din Republica Moldova, sunt prezente în cadrul mai multor ramuri de
drept, dar prea puţin suficient. Exista şi acte normative speciale: Legea Republicii Moldova cu
privire la informatica, adoptata de Parlamentul Republicii Moldova la 22.06.20001; Legea Republicii Moldova cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat, adoptata de Parlamentul Republicii Moldova la 21.11.20032; Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea concepţiei
de informatizare a societarii şi mecanismul ei de realizare, nr. 415 din 5.07.19933 etc. Insa toate
aceste norme şi acte normative nu pot sa ofere o protecţie eficienta împotriva celor mai periculoase, din punct de vedere social, manifestări ale conduitei umane. Or, ciberspatiul poate fi folosit nu doar în scopuri legate, dar şi pentru a comite infracţiuni, unele din infracţiuni putând
aduce prejudicii foarte mari proprietarilor resurselor şi sistemelor informaţionale sau de
telecomunicaţii.
Exemplu: Firme cunoscute au fost acuzate că au practicat spionajul informatic. Astfel, British
Airways a accesat neautorizat calculatoarele rivalei sale Virgin Atlantic în scopul obţinerii listei
de pasageri, operaţiune soldată, în urma descoperirii, cu demisia directorului general, prezentării
de scuze publice şi substanţiale despăgubiri. Jose Lopez, numărul doi la General Motors,
demisionează pentru a ocupa o funcţie importantă la Volkswagen, aducând şi câteva cutii cu
documente şi dischete conţinând informaţii despre noile realizări GM. Strict în domeniul calculatoarelor, firma Symantec a fost acuzată că a profitat de câteva dischete conţinând planurile de
1
2
3

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 73-74, 2001.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 6-12, 2004.
Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, nr. 7, 1993.
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marketing şi detalii despre produsele în curs de dezvoltare ale Borland Inc. o dată cu venirea
şefului departamentului Limbaje de programare de la Borland la Symantec1
Se consideră că 80% din fraudele informatice sunt de origine internă. Orice întreprindere care
are informaţii strategice stocate pe calculatoare şi orice sistem informatic sau de telecomunicaţii
comportă lacune de securitate. Persoanele care au acces la asemenea sisteme pot descoperi aceste
lacune, ceea ce explică proporţia mare de fraude interne, O anchetă realizată în Anglia în octombrie 1994 în 1000 de întreprinderi relevă că 75% din fraudele comise erau de origine
internă, dintre acestea 15% fiind comise de salariaţi.
Comiterea de fraude informatice este favorizată de faptul că sistemele informatice sunt slab
protejate, atât din punct de vedere al soluţiilor de securitate, cât şi din cauza evoluţiilor tehnologice, cum ar fi informatica distribuită, ecuaţia client-server, interconectarea reţelelor de calculatoare, progresul software şi multimedia.
Sistemele informaţionale guvernamentale sunt frecvent atacate: nu mai puţin de 655 de tentative în 1994, dintre care 17% s-au încheiat cu succes, afirmă juriştii informaticieni2.
S-a dezvoltat o doctrină şi o practică judiciară bogată relativă la fenomenul infracţional informatic.
În Republica Moldova, ca şi în întreaga lume, domeniul informatic şi cel telecomunicaţional
au atins deja acel nivel când relaţiile sociale din aceste domenii nu mai pot sa se formeze,
desfăşoare şi dezvolte fără o apărare juridico-penala. Din aceasta perspective, prezentă, în legea
penala a Republicii Moldova, a unui capitol dedicat infracţiunilor în domeniul informaticii şi
telecomunicaţiilor este pe deplin justificata şi salutată (Capitolul XI “Infracţiuni în domeniul
informaticii şi telecomunicaţiilor” al Parţii speciale a Codului penal)3.
Consiliul Europei a adoptat Recomandarea R(89)9 asupra criminalităţii în relaţia cu
calculatorul şi a publicat un raport în această materie, conţinând o listă minimală şi o listă
facultativă de infracţiuni informatice. Dacă statele membre vor ţine seama de aceste modele în
elaborarea legilor naţionale, va exista o armonizare europeană relativă la criminalitatea
informatică.
Lista minimală cuprinde fapte ca:
– frauda informatică;
– falsul în informatică;
– faptele care aduc prejudiciu datelor sau programelor pentru calculator;
– sabotajul informatic;
– accesul neautorizat;
– interceptarea neautorizată;
– reproducerea neautorizată de programe pentru calculator protejate;
– reproducerea neautorizată a unei topografii protejate.
Lista facultativă cuprinde fapte ca:
- alterarea datelor sau programelor pentru calculator;
- spionajul informatic;
- utilizarea neautorizată a unui calculator;
- utilizarea neautorizată a unui program pentru calculator protejat.
Faptele cu caracter antisocial menţionate mai sus se definesc astfel:
1

2
3

M. Traistariu Securitate şi protecţie în lumea informaticii, ComputerWorld, România, nr.15(41),
septembrie 1995
Gh.Nistoreanu, Al.Boroi Infracţionalitatea în domeniul informaticii, Dreptul nr.10-11,1994. p 67-71.
Sergiu Brînză „Dreptul Penal, partea specială”, Capitolul XII „Infracţiuni în domeniul informaticii
şi telecomunicaţiilor”
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- Frauda informatica reprezintă intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe pentru
calculator sau orice alt amestec într-un tratament informatic care îi influenţează rezultatul,
cauzând chiar prin aceasta un prejudiciu economic sau material în intenţia de a obţine un avantaj
economic nelegitim pentru sine însuşi sau pentru altul.
- Falsul informatic reprezintă intrarea, alterarea, ştergerea sau supraimprimarea de date sau
de programe pentru calculator în condiţii care, conform dreptului naţional al fiecărui stat, ar
constitui infracţiunea de falsificare.
- Faptele care prejudiciază datele sau programele pentru calculator cumulează în conţinutul
lor constitutiv acţiunile de ştergere, aducere de daune, deteriorare sau suprimare fără drept a datelor sau a programelor pentru calculator.
- Prin sabotaj informatic se înţelege intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau
de programe pentru calculator ori amestecul în sisteme informatice cu intenţia de a împiedica
funcţionarea unui sistem informatic sau a unui sistem de telecomunicaţii.
- Accesul neautorizat constă în accesul fără drept la un sistem sau la o reţea informatica prin
violarea regulilor de securitate.
- Intercepţia neautorizata reprezintă intercepţia fără drept şi cu mijloace tehnice de
comunicaţii cu destinaţie, cu provenienţa sau în cadrul unui sistem sau al unei reţele informatice.
- Reproducerea neautorizata a unui program pentru calculator consta în reproducerea, difuzarea sau comunicarea în public, fără drept, a unui program pentru calculator protejat de lege.
- Prin spionaj informatic se înţelege obţinerea prin mijloace ilegitime sau divulgarea, transferul sau folosirea fără drept a unui secret comercial sau industrial, în intenţia de a cauza un
prejudiciu economic persoanei care deţine dreptul asupra secretului sau de a obţine pentru sine
sau pentru altul avantaje economice ilicite.
- Utilizarea neautorizată1a unui calculator consta în utilizarea fără drept a unui sistem sau
unei reţele informatice fie acceptând un risc notabil de a cauza un prejudiciu, fie în intenţia de
cauza un prejudiciu unei persoane cu drept de a utiliza sistemul sau de a aduce atingere sistemului sau funcţionarii lui, cauzând, ca urmare, un prejudiciu persoanei care are dreptul de a utiliza
sistemul sau aducând atingere sistemului sau funcţionarii lui.
Având în vedere ritmul extrem de rapid în care progresează tehnologia informatica,
organismele internaţionale sugerează manifestarea de adaptabilitate în domeniu şi completarea
listelor mai sus menţionate cu fapte cum ar fi plantarea de viruşi informatici, traficul cu parole
obţinute ilegal, etc.
Caracterul transfrontalier al criminalităţii informatice
Limbajul informatic este unul comun tuturor celor ce folosesc calculatoarele, indiferent de
ţara din care provin şi de limba vorbită; acest limbaj comun, precum şi mijloacele de comunicare
facile între utilizatori printr-o reţea specializată (exemplul cel mai elocvent fiind Internet) sau
printr-o simplă linie telefonică au dus la posibilităţi practic nelimitate de conectare a calculatoarelor
din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii şi la accesarea informaţiilor de ultimă oră, deosebit de
importante aproape fără nici un efort. Prin urmare, un utilizator animat de rele intenţii poate, de
oriunde s-ar afla, din orice colţ al lumii, fără să plătească altceva decât o anumită sumă serviciului
telefonic (sau poate nici măcar atât), să-şi alimenteze contul bancar de la orice mare instituţie
financiar - bancară, care nu trebuie să prezinte decât lacune în sistemul de protecţie informatică.
Pentru geniile în informatică, aşi în acest gen de activităţi, nu există piedici şi chiar dacă ar exista, cu
stăruinţă şi răbdare pot fi depăşite. De aceea, este foarte greu de probat o infracţiune în domeniul
1
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informatic prin metodele clasice de descoperire a infracţiunilor iar posibilitatea ca infractorul să se
afle într-o altă zonă a lumii, în care mâna legii să nu îl poată ajunge este ridicată.
S-a observat, astfel, o serie întreagă de pierderi, înregistrate de bănci din occident generate de
spărgători ruşi care, prin intermediul reţelelor de calculatoare, au putut penetra sistemele informatice
şi transfera fonduri la alte bănci de unde complicii au ridicat numerarul înainte ca cineva să poată
înţelege ce s-a întâmplat de fapt, singurul lucru ştiut fiind că unele linii telefonic cu Rusia au fost mult
încărcate în anumite perioade. Tocmai de aceea guvernele ţărilor puternic industrializate şi
informatizate au luat măsuri mergând, în SUA, până la înfiinţarea unui serviciu special al FBI de
urmărire şi determinare a criminalităţii şi infractorilor informatici, primul serviciu poliţienesc de
acest gen din lume, în Franţa la înfiinţarea Clubului Securităţii Informatice, ducând, astfel, la
stabilirea unei minime prevederi pentru fiecare ţară membră a Comunităţii Europene în
conformitate cu o listă stabilită de acest organism internaţional şi recomandată de a fi cuprinsă în
legislaţiile ţărilor membre.
Internetul a schimbat fundamental modul în care societatea lucrează şi comunică, prin
furnizarea unui mediu ieftin şi rapid, cu o cuprindere globala, pentru obţinerea şi comunicarea
informaţiilor. Alături de o serie de remarcabile avantaje, dezvoltarea rapida a Internetului a ridicat
şi o serie de probleme legale, care trebuie tratate cu o foarte mare atenţie. Având legături în
aproape toate tarile şi fără o autoritate centralizata, Internetul este socotit de mulţi ca ultima piaţă
de idei libera.
Dintre problemele legale ridicate de Internet putem menţiona distribuirea de materiale
vulgară, probleme contractuale care apar la realizarea de contracte pe Internet, problema realizării
reclamelor comerciale, admisibilitatea mesajelor pe Internet ca mijloc de proba în instanţă,
jurisdicţia aplicabila, etc.
Funcţionarea necorespunzătoare sau proasta utilizare a sistemelor informatice pot avea
consecinţe grave, cum ar fi pierderile financiare sau prejudiciile rezultate din divulgarea unor
informaţii confidenţiale relative la societăţi comerciale. Prejudiciile pot sa se prezinte sub forma
pierderii încrederii sau prestigiului sau pot paraliza întreaga activitate a unei întreprinderi.
Referitor la aceasta problematica apare astfel un alt concept, acela de securitate informatica,
acesta poate fi definit ca “totalitatea actelor şi mijloacelor utilizate de conducerea unui organism
informatizat pentru a preveni, detecta, a rezista şi a reacţiona la atacurile sau ameninţările
îndreptate împotriva disponibilităţilor libere şi exclusive ale sistemului şi a funcţionarii sale fără
piedici. contra integrităţii şi confidenţialităţii sale, căutând în acelaşi timp un echilibru între
costul riscurilor de securitate şi scăderea riscului.
Pentru a se reduce posibilitatea accesării unor date sau amestecului în tranzacţiile între doua
sau mai multe persoane, pot fi folosite mai multe procedee, cum ar fi parolele, testarea identităţii,
măsurarea actului de scriere în cazul semnăturii electronice, semnăturile vocale, geometria
palmei sau impresiunile digitale.
Totuşi, cum nu există un sistem de securitate absolut sigur, se recomanda conştientizarea
riscurilor pe care le prezintă derularea unor afaceri cu ajutorul sistemelor informatice.
Concluzionând, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice în Republica Moldova este
absolut necesară, după cum la fel de necesara este şi reglementarea acestui domeniu prin acte
normative coerente, care sa ofere o protecţie reala utilizatorilor, încurajându-i pe aceştia să folosească
acest mijloc rapid de schimb de date şi informaţii, cu toate avantajele pe care le prezintă.
În încheiere
Interviul cu Dorian Chiroşca, vicedirector general Agenţia de Stat pentru Proprietate
Intelectuală din Republica Moldova (ASPI) (publicat în revista „MaxCAD Magazine”, nr. 17),
versiune electronică http://www.acintl.ro), comunică:
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„…Pedepsele maxime aplicate recent în Republica Moldova pentru nerespectarea dreptului
de autor sunt de până la 5 ani de închisoare şi amenzi de maxim 17 mii de dolari. Pe parcursul
anului trecut au fost înregistrate 75 de dosare administrative şi 31 de amenzi penale pentru
piraterie software.
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (ASPI) reuneşte din 2004 atribuţiile de
reglementare a drepturilor de autor, dar şi reglementarea proprietăţii industriale. ASPI participă
alături de poliţie şi la controale în lupta antipiraterie software. Din 2003 au fost introduse
modificări în Codul de Contravenţii Administrative care prevăd amendă de până la 500 de dolari
pentru fiecare caz de piraterie dacă suma nu este mai mare de 700 de dolari. Pentru costuri ale
materialelor piratate mai mari de 700 de dolari se porneşte o cauză penală. Legea penală are în
vedere inclusiv privaţiuni de libertate de la 3 la 5 ani. „Deja am înregistrat sentinţe la închisoare
de cinci ani, cu suspendare”, a precizat Dorian Chiroşca, vicedirector general ASPI, iar amenda
maximă aplicată este de 17-18 mii de dolari atunci când sunt implicate două sau mai multe
persoane, în funcţie de valoarea drepturilor lezate şi a prejudiciului implicat. Anul trecut au fost
întocmite 75 de dosare administrative şi 31 de dosare penale, după luna martie când a intrat în
vigoare legislaţia. „În studiile IDC la nivel internaţional Republica Moldova nu este inclusă în
Watch List datorită demersurilor realizate de noi. La noi în ţară încă nu există reprezentanţii
proprietarilor de drepturi de autor, deci nu avem posibilitatea de a evalua valoarea software-ului
pentru a aplica legea”, a explicat Dorian Chiroşca despre problemele cu care se confruntă în acest
moment reprezentanţii agenţiei. Important este ca, la nivel comercial, să se legalizeze utilizarea de
licenţe software. Ca urmare a seriei de demersuri realizate de ASPI, Microsoft a anunţat intenţia
de a intra pe piaţa Republicii Moldova, iar BSA studiază posibilitatea de a delega o firmă de
avocatură interesată să-i reprezinte.
Stabilirea cadrului legal şi faptul că lupta antipiraterie este una dintre acţiunile curente în
Moldova determină A&C, distribuitor autorizat Autodesk şi pentru Republica Moldova, să facă
demersuri pentru a dezvolta o reţea de reţele şi specializaţi pe această piaţă. …”
Vremea văicărelii şi a atitudinii „laşa-mă sa te las“ a apus. Ca în „principiul dominoului”,
informaţiile încep sa iasă la iveală, una câte una. Aflam de la serviciile mass-media ca Institutul
de Proiectare X, regia de stat Y sau compania internaţionala Z, făcându-si ordine prin măruntaiele
calculatoarelor, au depistat niscaiva „intruşi”.
Presiunea exercitata asupra infractorilor cibernetici este din ce în ce mai mare. Ca urmare a
strategiei de combatere a furtului de programe, sute de companii, de stat sau private iau decizia
de a intra în rândul firmelor care respecta legea.
Condiţiile de intrare în legalitate oferite de distribuitorii locali de software sunt mai mult
decât rezonabile: plăţi eşalonate, discounturi substanţiale, suport tehnic, upgrade, certificate de
licenţă, training şi multe, multe altele.
Acte normative:
1. Legea Republicii Moldova cu privire la informatica, adoptata de Parlamentul Republicii
Moldova la 22.06.2000;
2. Legea Republicii Moldova cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat,
adoptata de Parlamentul Republicii Moldova la 21.11.2003;
3. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea concepţiei de informatizare a societarii şi
mecanismul ei de realizare, nr. 415 din 5.07.1993
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SPĂLAREA BANILOR ÎN NOUL COD PENAL
AL ROMÂNIEI ŞI LEGISLAŢIA PENALĂ ACTUALĂ1
ŞOOŞ Ana Allina, asistent universita,r doctorand.
Universitatea „Danubius” din Galaţi, România

ABSTRACT
The total of the sums involved in money laundering is huge and stands in the way of the economic development of many countries.
The globalizing era has produced an explosion in the volume of illegitimate commercial and financial transactions.
Money laundering is the final stage of transferring crime in high profitable and effective production with illegal and harmful for a country concentration of economic and after political power in
hand of the group being beyond of society control.
“Dirty money” is money that is illegally earned, illegally transferred or illegally utilized. If it
breaks laws in its origin, movement or use, then it qualifies for the label.
As many international experts think, the latest success of the European countries at the sphere of
combating laundering, having got from criminal structures huge capital and precede the great
amount of breaking law, which are just in process, are directly linked with the using the complex of
measures, stipulated by the Convention and other international agreements.
On the European level the coordination of efforts in the “dirty” money laundering was represented in the “Convention on money laundering, discovering, arrest and confiscation of discovered
means received in a criminal way” adopted by the Council of Europe (Strasburg, 08.01.90; further
– the Convention), and also in the directive approved by the Council of the EU as of February 14,
1991, No.91/308/CEE as for preventing use of finance system for money laundering. The directive of
the EU assigned spread of the provisions concerning combating laundering not only on profits from
drugs business and also on terrorism and other kinds of organized crime.
Grupul de experţi împotriva spălării banilor (GAFI – FATF) întrunit la Londra în perioada 17
– 18 noiembrie 1998 a subliniat faptul că în ţările din Europa Centrală şi de Est veniturile ilegale
sunt generate de contracte şi de scheme frauduloase de privatizare precum şi de extracţia şi de
producţia resurselor naturale. Experţii în această materie au concluzionat că instituţiile financiare
sunt victime ale schemelor de fraudă care folosesc garanţii fictive şi care sunt duse la îndeplinire
de oficialii băncilor.2
În România se vorbeşte de puţin timp despre spălarea banilor datorită absenţei unor
reglementări legislative în această materie, atât în plan penal cât şi în planul celorlalte ramuri de
drept: financiar, bancar, vamal, etc.3
Datorită reorganizării vieţii sociale şi a economiei în contextul statului de drept si al economiei de
piaţă în România se înregistrează o creştere a criminalităţii, îndeosebi în sfera economico-financiară.
1

2

3

Legea 656/07.12.2002 modificată prin Legea 39/21.01.2003 publicată în M.O. nr. 50/29.01.2003,privind
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
Raportul FAFT pentru Europa Centrală şi de Est, citat de Oroveanu – Hanţiu Adi, Coordonarea
internaţională a investigaţiilor împotriva spălării banilor, în Pandectele Române – Repertoriu de
jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, Ed. Wolters Kluwer, 2007, p. 314
Florin Sandu, Contrabanda şi albirea banilor, Ed. Trei, Bucureşti, 1999, p. 191
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Astfel, ţara noastră nu este ocolită de fenomenul spălării banilor şi nici de vreuna dintre
formele crimei organizate.
După revoluţia din 1989 faptele de corupţie, contrabandă, evaziune fiscală, înşelăciune şi
faptele de spălare a banilor au cunoscut o extindere accentuată.
Fenomenul spălării banilor a cunoscut importante modificări cantitative şi calitative, ridicând
o serie de probleme necunoscute societăţilor în tranziţie.
România a fost descoperită din punct de vedere legislative, astfel încât, prin sistemul său financiar – bancar, au avut loc activităţi de spălare a banilor, indiferent daca aceştia au avut ca
provenienţă o sursă internă sau externă.1
Tabloul criminalităţii din România anilor 1999 care demonstra puterea financiară de care
dispuneau infractorii a constituit justificarea nevoii de a găsi mijloacele necesare descurajării
proliferării fenomenului şi de a anihila suportul financiar al structurilor acestuia.
Astfel, prin Decretul nr. 25 din 16 ianuarie 1999, Preşedintele României a promulgat Legea nr.
21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, modificată ulterior prin dispoziţiile
Legii nr. 656/2002.
Legea a fost iniţiată în anul 1995 de una din marile bănci ale României, „Bancorex” şi a fost
gândită ca modalitate de protejare a sistemului financiar-bancar, fără a se preocupa de celelalte
modalităţi de săvârşire a infracţiunii de spălare a banilor. După dezbaterile din comisiile juridice
ale Parlamentului şi în plenul camerelor, au fost aduse numeroase amendamente proiectului astfel că, la votul final, legea se prezenta ca un instrument care avea nu numai funcţia de a proteja
sistemul financiar-bancar, ci şi pe aceea de a conduce la depistarea şi confiscarea oricăror produse
ale activităţilor criminale destinate reciclării2.
A fost nevoie de un deceniu fără legislaţie şi instituţii care să contracareze fenomenul spălării
banilor pentru a fi adoptată Legea nr.21/ 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
în care această faptă este încriminată ca infracţiune.
Legea conţinea numeroase aspecte de noutate în material spălării banilor în legislaţia
românească astfel: definirea infracţiunii de spălarea banilor, obligaţia instituţiilor de credit şi financiare de a identifica clienţii atunci când intră în relaţii sau conduc tranzacţii suspecte sau cele
al căror cuantum depăşea 10.000 de Euro, măsuri speciale de confiscare şi înfiinţarea Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, confiscarea specială a bunurilor care
formează obiectul infracţiunii, enumerarea infracţiunilor generatoare de bani murdari (trafic de
stupefiante, trafic de armament, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materiale radioactive, falsificarea de monedă sau alte valori.3
Legea menţionată a incriminat ca infracţiune de spălare a banilor una din următoarele acţiuni:
schimbarea sau transferul de valori, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni,
în scopul ascunderii, disimulării originii ilicite a acestora, precum şi în scop de tăinuire sau favorizare a persoanelor implicate în astfel de activităţi sau presupuse că s-ar sustrage consecinţelor
juridice ale faptelor lor; ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienţei, apartenenţei,
dispoziţiei mişcării proprietăţii banilor sau a dreptului acestora, cunoscând că provin din
săvârşirea unei infracţiuni; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că provin din
săvârşirea unor asemenea fapte.
În Legea nr.21/1999 a fost stabilită limitativ o gamă de infracţiuni premisă a infracţiunii de
spălare a banilor (traficul de stupefiante, contrabanda, falsificarea de monedă sau de alte valori,
1
2

3

Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000, p. 82
Mocuţa, Gheorghe, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea folosirii
aparatului financiar-bancar în scopul spălării banilor murdari // Revista Dreptului nr. 11/1998, pag. 74
Oroveanu- Hanţiu Adi, Coordonarea internaţională a investigaţiilor împotriva spălării banilor, op. cit. p. 315
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bancruta frauduloasă, comerţul cu ţesuturi umane ş.a.), dar au rămas în afara acestei sfere unele
infracţiuni prin care se realizează venituri ilicite foarte mari ce nu pot fi reintegrate economiei
legale decât după spălare. O astfel de infracţiune este evaziunea fiscală, după estimările
specialiştilor, cea mai profitabilă dintre activităţile ilicite ce se comit în România.
Prin Hotărârea Guvernului nr.479/2002 a fost stabilit Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor1.
Conform Raportului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe nul
2005, din totalul cazurilor analizate în perioada de referinţă s-a constatat că 365 de tranzacţii
prezentau indicii temeinice că au urmărit operaţiuni de spălare a banilor, fapt pentru care în toate
aceste cazuri a fost informat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Sumele suspectate că au fost spălate au depăşit o jumătate de miliard de euro.
Este posibil ca această sumă este mult prea mică faţă de suma reală care se spală în România.
La fel de nesemnificativă apreciem că este cifra de 1.806 dată de instituţia menţionată în ceea ce
priveşte numărul persoanelor suspectate că ar fi fost implicate în 2005 în operaţiuni de spălare a
banilor pe teritoriul României.
„Eficienţa” este din plin reliefată de cele numai opt cazuri soluţionate de unităţile de parchet,
în care au fost trimise în judecată doar 55 infractori sub acuzaţia de spălare de bani.
Eşecul autorităţilor române în ceea ce priveşte activitatea de combatere a spălării banilor se
datorează în principal lipsei practicii judiciare în domeniu, dar şi procedurii greoaie prin care
sunt analizate operaţiunile suspecte.
Astfel, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, care primeşte informaţii
de la bănci, trebuie să le analizeze numai în plenul său, singurul care decide transmiterea sau nu
a informaţiilor la Parchet. Plenul
Oficiului, format din reprezentanţi a şase ministere, are o procedură destul de complicată în
luarea deciziilor, ceea ce face ca autorităţile judiciare să fie sesizate cu mare întârziere, chiar 1-2
ani, după ce infractorii şi-au atins scopul.
Datorită legăturii strânse care există între criminalitate, în general, şi operaţiunile ilegale de
spălare a banilor, prin aceea că oricine obţine venituri ilicite din săvârşirea de infracţiuni are în
intenţie să şi utilizeze acele foloase, putem aprecia că lupta împotriva spălării banilor este utilă
eforturilor statelor pentru combaterea fenomenului infracţional în ansamblul său.
Este necesar ca statele să acţioneze împreună pentru combaterea fenomenului de spălare a
banilor, iar cele considerate necooperante vor trebui convinse, chiar şi prin măsuri de constrângere, să renunţe la aşa-zisa politică fiscală şi bancară „liberă” pe care o practică.
Prin adoptarea Legii nr. 656/2002 s-a lărgit sfera infracţiunilor premisă la toate infracţiunile
prin care se realizează venituri2.
Astfel, în art. 23 din Legea 656/2002 modificată se dispune:
„(1) Constituie infracţiune de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12
ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în
scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată
sau executarea pedepsei;
1 ONPCSB este compus din reprezentnţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului
Afacerilor Interne, Banca Naţională, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de
Conturi şi Asociaţia Română a Băncilor
2
Dabu V., Cătinean S., Noua lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (Legea nr. 656/2002) şi
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate // Revista Dreptul, 2003,
nr. 6, p. 24-46
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b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a
circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile
provin din săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea
de infracţiuni.
(2) abrogat.
(3) Tentativa se pedepseşte.”
Art. 2 din Legea 656/2002 nu defineşte noţiunea de spălare a banilor ci doar precizează că prin
spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 23.1
Noul Cod penal al României a incriminat expres spălarea banilor în art. 268 încadrând-o în
categoria infracţiunilor împotriva patrimoniului.
Apariţia noului Cod penal în condiţiile existenţei Legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor nr. 656/20022, publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002, a Convenţiei
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15
noiembrie 2000, ratificată de Parlamentul României la 16 octombrie 2002, prin Legea nr.565
publicată în Monitorul Oficial nr. 813 din 8 noiembrie 2002 şi a Legii nr. 39/2003 privind prevenirea
şi combaterea criminalităţii organizate, ne oferă ocazia să facem unele reflecţii pe marginea acestor
dispoziţii şi ale aplicabilităţii lor în prezent şi după intrarea în vigoare a noului Cod penal3.
Art. 268 din noul Cod penal prevede: „Se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în
scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana
care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau
executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, situării, dispoziţiei, circulaţiei
sau proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din
săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea
de infracţiuni.”
Trebuie observat că în redactarea Codului penal a dispărut articolul genitival „a” din faţa
cuvintelor „situării, dispoziţiei, circulaţiei” folosite de legiuitor în art. 23 in Legea nr.656/2002,
dar în literatura de specialitate se consideră că această modificare nu schimbă sensul şi conţinutul
infracţiunii prevăzută în art. 23 din Legea nr. 656/2002.
Coroborând dispoziţiile art.23 din Legea nr.656/2002 precum şi ale art.268 din noul Cod Penal
cu cele ale art. 6-7 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
se poate afirma cu privire la sensul dat de legiuitor termenilor folosiţi în cadrul acestor legi:
Potrivit art.2 lit. d din Convenţie, termenul de bunuri înseamnă orice fel de bunuri, corporale
sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi actele juridice ori
documentele care atestă proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele; este
evident că în conceptul de bunuri sunt incluse şi banii; ca urmare în art. 2 lit. h din Convenţie se
1

2

3

Dariescu Nadia Cerasela, Implementarea prevederilor Convenţiei europene asupra spălării de bani,
depistării, sechestrării şi confiscării beneficiilor de infracţiuni, în Pandectele române, 2007, p. 380
Modificată şi completată prin Legea nr. 230/2005 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banillor,
precum şi instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, modificată prin Legea nr. 39/2003
privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate pedepseşte spălarea produsului infracţiunii
săvârşită în alte condiţii decât cele ale criminalităţii organizate transnaţionale sau naţionale. Aceste
dispoziţii au fost aplicabile până la 30 iunie 2005 când a intrat în vigoare noul Cod penal iar după această
dată au devenit aplicabile dispoziţiilor art. 268-270 din noul Cod penal.
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defineşte expresia „infracţiunea principală” ca fiind orice infracţiune în urma căreia rezultă un
produs susceptibil de a deveni obiectul unei infracţiuni de spălare a produsului infracţiunii,
reglementate de art. 6 din Convenţie1.
Având în vedere faptul că nici Legea nr. 656/2002 şi nici noul Cod penal nu precizează sfera
infracţiunilor din care provin bunurile ce fac obiectul spălării, în modalităţile prevăzute de art. 23
din Legea 656/2002 şi respectiv art.268 din noul Cod penal, considerăm că se poate apela la
dispoziţiile Convenţiei.
Spălarea banilor este o infracţiune subsecventă şi complementară cu infracţiunea predicat
care, la rândul său poate fi: evaziunea fiscală, delapidarea (art. 215 Cod penal), dacă autorul faptei
este subiect calificat, respectiv, are calitatea de funcţionar, înşelăciunea, folosirea bunurilor
societăţii în scop contrar intereselor acesteia.2
De asemenea, trebuie subliniat faptul că deşi noul Cod penal împarte infracţiunile în crime şi
delicte, art.268 nu face nici o distincţie referitor la infracţiunea primară (principală) respectiv
dacă aceasta poate să fie atât crimă cât şi delict denumind-o numai „infracţiune”.
Potrivit art. 2 lit. b şi art. 6 pct. 2 lit. a şi b din Convenţie sfera infracţiunilor principale este
definită astfel:
- fiecare stat parte se străduieşte să instituie infracţiunile de spălarea produsului infracţiunii
pentru bunurile ce provin din cea mai largă sferă de infracţiuni principale;
- fiecare stat parte include în infracţiunile principale toate infracţiunile grave, definite ca un
act care constituie o infracţiune pasibilă de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maxim nu
trebuie să fie mai mic de 4 ani sau de o pedeapsă mai grea;
- fiecare stat parte va include în infracţiunile principale o „categorie completă de infracţiuni
legate de grupurile infracţionale organizate”.
Prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite referitoare la infracţiunile principale ar presupune
pentru legiuitorul român o regândire a reglementării infracţiunilor de prejudiciu prin indivi
dualizări legale cu pedepse diferite a infracţiunilor grave, de infracţiunile cu prejudicii modice
cum ar fi la evaziunea fiscală, bancruta frauduloasă, folosirea creditelor societăţii şi altele3.
Potrivit art. 2 lit. a din Convenţie, expresia „grup infracţional organizat” desemnează orice
grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă şi
acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni grave sau infracţiuni
prevăzute de prezenta Convenţie, pentru a obţine direct sau indirect un avantaj.
Elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor
Obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 656/2002 şi respectiv
al art.268 din noul Cod penal îl constituie relaţiile sociale prin care statul apără circuitul legal
(financiar, bancar, economic, comercial şi civil), prevenind şi combătând circuitul ilegal al
bunurilor, produs al unor infracţiuni grave prevăzute de lege, prin instituirea unor obligaţii ale
anumitor persoane fizice şi juridice de a sesiza operaţiunile cu astfel de bunuri, de a se abţine de
la efectuarea unor acte şi fapte juridice legate de produsul infracţional sau de a favoriza autorii ori
participanţii la infracţiunile principale.
În legătură cu această abordare a obiectului juridic generic în literatura de specialitate au
existat o serie de controverse întemeiate pe susţinerea faptului că aceste din expuneri sunt prea
înguste pentru a fi atribuite la obiectul generic al spălării banilor.
A se vedea: Dragoş Pătroi, Evaziunea fiscală, între latura permisivă, aspectul contravenţional şi caracterul
infracţional, Ed. Economică, Bucureşti, 2007, p. 22o
2
Idem
3 Valerică Dabu, Spălarea de bani în noul Cod penal şi legislaţia penală actuală, p. 21, http://www.inm-lex.
ro/file.php?FileID=182
1
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S- a susţinut faptul că obiectul nemijlocit îl constituie o relaţie socială sau o asemenea valoare
specifică, care este subordonată valorii sociale ce constituie obiectul generic şi care se află faţă de
acesta într-un raport de la parte la întreg, proprie numai uneia
sau unora din infracţiunile ce fac corp comun cu grupul de infracţiuni incluse la acelaşi
capitol. În timp ce obiectul generic al infracţiunii rezultă în mod explicit din titulatura grupului
de infracţiuni din care face parte fapta penală respectivă, obiectul nemijlocit se deduce din
elementele infracţiunii, aşa cum acestea sunt descrise în textul incriminator.
În opinia autorilor I. Poiană şi I. Laşcu consideră că obiectul juridic generic al infracţiunii îl
constituie „relaţiile sociale prin a căror ocrotire sunt apărate circulaţia corectă a banilor şi
operaţiile financiar-bancare”1.
Obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute în art.23 din Legea nr. 656/2002 şi respectiv
art.268 din noul Cod penal este subsecvent obiectului juridic generic al infracţiunilor principale
adică al acelor infracţiuni grave prin care s-a obţinut „produsul” ce urmează a fi „spălat”. Astfel,,
constatarea infracţiunilor de spălare a produsului infracţiunii se poate face numai concomitent
sau ulterior constatării infracţiunilor principale al căror produs se spală.
Infracţiunile prevăzute în art. 23 din Legea nr. 656/2002 şi respectiv art.268 din noul Cod
penal au obiect material sau imaterial care este constituit aşa cum am arătat din orice bun produs
direct sau indirect al infracţiunii principale.
Atunci când, în mod conştient, se schimbă, se transferă, se cumpără ori se revinde obiectul
„concret” al infracţiunii principale, în mod repetat, pentru a-i ascunde originea, infracţiunea de
spălare de bani subzistă, iar bunurile, la oricâte transformări ar fi fost supuse, vor avea acelaşi
regim juridic penal.
Obiectul material al infracţiunii denumită de legiuitor „spălarea banilor” este prevăzut de art.
2 lit. b din Legea nr. 656/2002, în care se arată: „prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau
necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau
un drept cu privire la acestea”; deci legiuitorul foloseşte o sferă mult mai largă decât a conceptului
de „bani”, pentru obiectul acestei infracţiuni; de altfel în art. 2 lit. b) din Legea nr. 21/1999 în
definiţia conceptului de bunuri se folosea şi enumerarea conţinutului respectiv: „bani şi orice
categorii de valori”, ceea ce nu s-a mai repetat în definiţia dată în art.2 lit.b) din Legea nr. 656/2002
considerându-se că acestea sunt deja incluse în expresia „bunurile corporale sau necorporale,
mobile ori imobile”.
Legiuitorul român a folosit un sens larg al acestuia. Nu are relevanţă, din punct de vedere
juridic, dacă banii sunt în lei sau în valută străină. În sensul alin. (1) al art. 268 CP, prin bunuri se
înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau
documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea (alin.(2) art. 268 CP).
De asemenea art. 268 din noul Cod penal definind obiectul material al infracţiunii reia
definiţia dată în art. 2 lit.b din legea nr. 656/2002: „În sensul alin.(1), prin bunuri se înţelege
bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele
care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea.”
Sintagma spălarea banilor ar putea fi înlocuită, pentru conformitate cu sintagma spălarea
capitalurilor sau spălarea produsului infracţiunii, în conformitate cu prevederile Convenţiei O. N.
U. împotriva criminalităţii organizate transfrontaliere.2
În literatura de specialitate s-a exprimat opinia potrivit căreia nu constituie produs al
infracţiunii principale şi ca urmare nici al infracţiunilor prevăzute de art. 23 din Legea nr.
1
2

Poiană I., Lascu I., Incriminarea penală a unor fapte de spălare a banilor // Dreptul, 1999, nr. 5, p. 11
Adoptată la New York la 15 noiembrie 2000 şi ratificată de România prin Legea nr. 565/2002
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656/2002 şi respectiv art.268 din noul Cod penal următoarele categorii1:
- bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunii, deoarece nu sunt produs al infracţiunii, în
această categorie fiind: instrumentele spargerii, autovehiculul sau calculatorul proprietate
personală folosit la săvârşirea infracţiunii principale, etc.
- bunurile care sunt produs al altor infracţiuni decât cele considerate infracţiuni principale,
cum ar fi al infracţiunilor pentru care pedeapsa maximă nu depăşeşte 4 ani (de pildă infracţiunea
prevăzută de art. 213, 246, 281 din Codul penal, art. 266 din Legea nr. 31/1990 republicată, art. 23
din Legea nr. 178/1934 şi altele) în cazul aplicării art.23 din Legea nr.656/2002, iar în cazul intrării
în vigoare a art.268 din noul Cod penal bunurile produs al infracţiunii pentru care pedeapsa
maximă nu depăşeşte 5 ani. Această categorie de bunuri poate constitui obiectul material al
infracţiunii de tăinuire art.267 din noul Cod penal.
- bunurile produs al unei infracţiuni principale, săvârşită în altă ţară unde fapta respectivă nu
este incriminată ca infracţiune.
Elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 23 lit. a din Legea nr.
656/2002 şi al infracţiunii prevăzute de art.268 din noul Cod penal îl constituie schimbarea sau
transferul de bunuri, separat sau împreună, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite
a acestuia.
Un prim sens al „schimbării bunului” ar fi acela de transformare fizică, de a schimba prima
înfăţişare, păstrând de regulă valoarea intrinsecă a obiectului; cu alte cuvinte înlăturarea acelor
trăsături reale ale obiectului care ţin de modul ilegal de obţinere a acestuia şi înlocuirea cu alte
trăsături care să creeze aparenţa de origine şi/sau dobândire licită. De pildă, schimbarea culorii,
seriei, numărului de înmatriculare al autoturismelor noi furate cu culorile, seriile şi numerele de
înmatriculare legale ale unor autoturisme accidentate sau uzate cumpărate legal.
Un alt sens al „schimbării bunului” ar fi acela de a înlocui lucrul produs al infracţiunii, cu un
lucru deţinut legal de o altă persoană. Schimbul bunului poate fi la valoare echivalentă sau la
valori diferite după cum infractorul are interesul să justifice, sau să ascundă. De pildă, schimbarea
acţiunilor anonime, a obligaţiilor, a titlurilor de plată, a certificatelor la purtător, etc., furate, care
pot fi urmărite după serie, număr, cu altele asemănătoare aflate în circuitul legal.
„Schimbarea bunului” poate să îmbrace şi forma unor acte juridice sub semnătură privată sau
chiar autentificată fără a se înlătura caracterul ilegal al operaţiunii.
Transferul de bunuri în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora este o altă
modalitate a elementului material al laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art.23 pct. 1 lit. a
din noua lege cât şi a art.268 din noul Cod penal. Potrivit art.1909 din codul civil simpla posesie
a bunurilor mobile prezumă proprietatea posesorului asupra acestora. Ca urmare transferul
bunurilor mobile poate produce efecte juridice în aşa zisa spălare.
Cea mai simplă formă a transferului de bunuri este cea de mutare a bunului dintr-un loc unde
s-ar deduce uşor provenienţa ilicită, într-un alt loc unde bunul ar avea o aparenţă de provenienţă
legală, urmărindu-se aceasta.
De asemenea prin transferul de bunuri se mai poate înţelege:
- operaţiunea de deplasare a capitalului sub diferite forme de la o ţară la alta sau de la un agent
economic la altul, cu sau fără aparenţa legală (deplasare efectivă sau scriptică ori electronică). De
exemplu, pentru scoaterea din ţară a unor sume obţinute prin înşelăciune în sistemul bancar se
efectuează o „plată” în avans de marfă sau o plată pentru o marfă supraevaluată vândută de un
agent economic aflat sub controlul celui care transferă (agent care ulterior intră în „faliment” şi
nu mai expediază marfa). O astfel de deplasare de capital se mai poate face prin asociere, fuziune,
cu o firmă falimentată intenţionat, aflată tot sub controlul celui care transferă; cumpărare –
1

Idem, p. 24
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vânzare de bunuri supra sau subevaluate, transferând diferenţa de preţ de la un agent economic
la altul; plăţi pentru „consultanţă”, „asistenţă de specialitate”, etc., pentru care nu mai există
obligaţia formală a raportării transferului respectiv.
- deplasări de valută prin cumpărarea de obligaţii, titluri de credit, cesiune de creanţă, cu preţ
subevaluat.
- deplasări de valută prin cumpărări şi revânzări speculative de acţiuni la bursă.
- deplasări de valută prin creditare, împrumut fără garanţii şi care evident nu se mai restituie
agentului care este tot sub controlul celui care transferă.
- unele transferuri de fonduri interbancare prin sistemul Western – Union.
- transferabilitate a creditului documentar (transferabil) concretizată în dreptul beneficiarului
de a cere ca acesta să fie deschis la o altă bancă decât cea stabilită de părţi.
- folosirea ilegală a diferitelor forme de decontări interne sau internaţionale inclusiv de
societăţi fantomă prin: cecuri, acreditive, dispoziţii de plată, dispoziţii de încasare.
- transfer de fonduri prin intermediul biletului de ordin sau cambiei, instrumente care nu au
la bază raporturi juridice fundamentale.
- transfer cu plăţi fictive făcut prin carduri.
Scopul schimbării sau transferului de bunuri, produs al infracţiunii principale trebuie să fie
ascunderea sau disimularea originii ilicite. Acest scop trebuie să poată fi dedus din circumstanţele
de fapt obiective, atât ale producerii bunului cât şi ale schimbării sau transferului efectiv al acestuia
(art. 6 pct.2 lit. f din Convenţia Naţiunilor Unite). Aceasta înseamnă că numai acele operaţii de
schimb sau transfer care conţin elemente de fapt obiective din care rezultă scopul ascunderii sau
disimulării originii ilicite, constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii prevăzut
de art. 23 pct.1 lit. a din noua lege şi respectiv de art.268 din noul Cod penal.
Latura subiectivă a acestei infracţiuni o constituie intenţia directă calificată prin scop care
presupune întrunirea cumulativă a următoarelor elemente:
Cunoaşterea că obiectul „spălării”, corporal sau necorporal este produs al infracţiunii
principale;
Motivul, imboldul rezultat din dorinţa de a folosi bunul produs al infracţiunii, direct sau
indirect, fără riscul de a fi descoperit;
Scopul, să fie ascunderea sau disimularea originii sau naturii ilicite a produsului infracţiunii
principale, precum şi de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea principală să se sustragă de
la urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei.
Latura subiectivă a infracţiunii de spălarea produsului infracţiunii, aşa cum este definită de
legiuitor, deosebeşte această infracţiune, de infracţiunile de tăinuire şi favorizarea infractorului
prevăzute de art. 221 şi art. 264 din Codul penal şi art. 267, art.340 din noul Cod penal.
Se poate afirma că persoana care cu intenţie directă ajută în orice mod la săvârşirea infracţiunii
de spălare a produsului infracţiunii este complice, indiferent dacă este interesat material sau
dezinteresat, deoarece el încalcă o obligaţie prevăzută de legiuitor pentru prevenirea şi combaterea
a astfel de fapte, încălcare care presupune că complicele a urmărit împreună cu autorul scopul
ilegal.
Subiectul infracţiunii de spălarea banilor poate fi orice persoană având capacitate de răspundere
penală, care participă sau numai concură la realizarea operţiunilor mai-sus enunţate precum şi
angajaţii persoanelor juridice menţionate în art. 8 din Legea nr. 656/2002.
Infracţiunea se poate comite în toate formele participaţiei penale: autorat, instigare,
complicitate
Latura obiectivă a modalităţii prevăzute de art. 23 pct. 1 lit. b şi respectiv de art.268 lit.b se
prezintă sub două forme:
O primă formă constă în ascunderea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei,
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a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile
provin din săvârşirea de infracţiuni.
A doua formă se realizează prindisimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a
dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând
că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni.
Elementul material îl constituie activitatea de ascundere sau de disimulare a adevăratei naturi
a bunurilor incorporale. Astfel ascunderea sau disimularea în accepţiunea dată de art. 23 pct. 1 lit.
b din noua lege se referă la:
a) drepturile asupra bunului material produs al infracţiunii principale;
b) alte drepturi (bunuri incorporale) produs nemijlocit al infracţiunii principale.
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EUTANASIA - UN CONCEPT CONTROVERSAT
PUŞCĂ Florentina, asistent universitar, doctorand
Universitatea «DANUBIUS», Galaţi, România
Ce este eutanasia? Este probabil întrebarea pe care şi-o pune toată lumea, de la medicul
specialist la jurist şi până la omul de rând. Imediat apare şi un răspuns, destul de tehnic, de
dicţionar, dar care a satisfăcut, în general, pe toţi cei interesaţi: o metodă de provocare, de către
medic a unei morţi precoce, nedureroase, unui bolnav incurabil pentru a-i curma o suferinţă
grea sau prelungită, dar - au completat juriştii - o metodă care practic nu poate fi acceptată,
având multiple implicaţii juridice, morale, religioase şi filosofice.
Din punct de vedere juridic, eutanasia a fost şi este încă încadrată, în majoritatea sistemelor
de drept, la omor.
Din punct de vedere religios, al celor trei mari religii ale “Cărţii”- creştinismul, iudaismul şi
islamismul, există o poziţie fermă împotriva “asasinării” bolnavilor incurabili.
Din punct de vedere al deontologiei medicale, jurământul hipocratic interzice medicului să-şi
omoare pacienţii indiferent de motivul invocat.
Iată câteva poziţii clare şi ferme ale societăţii noastre în legătură cu această problemă, toate
sprijinind condamnarea şi eliminarea acestei practici. Şi totuşi, a existat şi există o fisură ce treptat
s-a mărit şi care riscă să bulverseze şi/sau să dărâme întreg edificiul juridico – medicalo - religios
clădit de-a lungul secolelor.
Ce s-a întâmplat? Oamenii îşi schimbă opiniile, societatea se îndreaptă spre o nouă etapă?
Pentru a încerca o explicaţie a fenomenului trebuie văzut, poate revăzut, în orice caz într-o
altă lumină, dintr-un alt unghi, de unde s-a pornit, linia de plecare (în mod ideal) al acestui
concept, evoluţia sa de-a lungul istoriei, încotro se îndreaptă şi poate, dacă se întrezăreşte linia de
sosire.
Cuvântul eutanasie provine din grecescul “eu” – bine, bun – şi “thanatos”1 – moarte, deci o
“moarte bună”, o “moarte uşoară”. Thanatos este zeul morţii la greci, frate cu Hypnos, zeul
somnului şi cu luntraşul Charon, cel ce-i trece pe morţi râul Styx, în schimbul unui obol.
Înfruntarea dintre Sisif, simbol al condiţiei umane si Thanatos, este lupta permanentă a medicului
cu durerea, suferinţa şi moartea2.
Prima folosire, atestată documentar, a termenului de eutanasie, se găseşte în “Vieţile celor 12
Cezari”, lucrare a istoricului latin Suetoniu. Împăratul roman Octavian Augustus (27 i. Hr. ? 14
d.Hr.), în ultima zi a vieţii sale s-a informat dacă starea sănătăţii sale nu a produs agitaţie la Roma,
şi-a aranjat părul şi obrajii căzuţi şi-a primit prietenii întrebând de fiica bolnavă a lui Drusus şi a
murit brusc în braţele soţiei sale Livia, la aproape 66 de ani, având o moarte uşoară cum şi-a
dorit-o întotdeauna: “ori de câte ori auzise că cineva a murit repede şi fără să sufere, îi ruga pe zei
să-i dea şi lui o eutanasie (întrebuinţa acest cuvânt grecesc) similară”. Se cunoaşte de asemenea că
şi împăratul roman Hadrian (76 d.Hr. ? 138 d.Hr.) i-a cerut medicului său personal, Hermogene,
să apeleze la eutanasie. Ideea de eutanasie este întâlnită pentru întâia dată la Platon, în “Republica”,
de unde va fi mai târziu preluată şi dezvoltată de Francis Bacon. Filosoful şi omul politic englez
F.R. Bacon (1561-1621) relansează termenul de eutanasie, nu în sens pragmatic ci filosofic, în
lucrarea “Noul Organon”, in 1626.
1
2

Dicţionarul de termeni juridici uzuali, Ed.Naţional, 1997, p.54
Leon Schwarzenberg – „Panser l’euthanasie”, De Boeck, 1991, p. 5
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Anticii înţelegeau prin eutanasie o moarte blândă; referindu-se în special la modul de a muri,
în zilele noastre s-a ajuns a se pune accentul în special pe metoda aleasă, sinucidere asistată,
moarte provocată, ajutată, sprijinită activ sau pasiv medical.
În această perioadă numită primitivă, cei mai “afectaţi” de această manieră de a muri erau
nou-născuţii, copiii de vârstă fragedă şi bătrânii; era o eutanasie social-economică determinată şi
fundamentată pe ideea de supravieţuire a grupului. Erau astfel eliminaţi nou-născuţii cu
malformaţii, cei ce prezentau anomalii, copiii bolnavi incurabil, cât şi bătrânii ce nu-şi mai puteau
îndeplini atribuţiile în mijlocul grupului1.
Sugestivă pentru această perioadă era maniera de a muri în vechiul Egipt unde bătrânii, de bună
voie, când nu mai puteau face faţă, îşi luau rămas bun de la familie, îşi adunau într-o traistă câteva
merinde şi plecau apoi, singuri în deşert, faţă în faţă cu ţinutul în care paşii nu lăsau urme.
De-a lungul istoriei, aceste maniere de a încheia călătoria s-au adaptat în funcţie de oameni,
concepţii, timp şi loc. Totuşi ideea de bază nu s-a modificat mult, astfel încât, din Sparta antică
până în timpul nostru când a ieşit din nou la iveală în timpul Germaniei hitleriste, ideea de exclu
dere din societate a celor puternici, a bolnavilor incurabili sau a celor cu deficienţe, nu a dispărut.
În epoca contemporană, eutanasia a fost promovată de Nietzsche, care considera că omul
poate fi “surmontat”. Idee fundamentală pentru a privi măcar dintr-un unghi, dintr-o ipostază
eutanasia.
În 1873 două reviste britanice “Fortnightly Review” şi “Spectator” îşi exprimau opiniile
contrare asupra unei probleme, ce urma să fie tot mai des dezbătută şi analizată, pe tot parcursul
secolului al XX-lea. ”Fortnightly Review” estima că doar o eutanasie voluntară poate fi acceptată;
respingând această idee, “Spectator” considera că persoanele ce aveau cea mai mare “nevoie” de
eutanasie erau tocmai acelea incapabile să-şi dea consimţământul. Aceste dezbateri anunţau
controversele ce au zguduit Germania, Anglia, S.U.A. anilor 1920, şi care reapar şi azi.
Un climat favorabil acestui concept, ca şi pledoarii în favoarea eutanasiei îşi făcuseră apariţia
în Germania chiar înainte ca Hitler să preia puterea. În anii 1920, juristul Karl Binding şi psihiatrul
Alfred Hoche, publicau opera “Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebeus”,2 ambii
autori fiind distinşi profesori universitari la Leipzig, respectiv Fribourg.
În această lucrare, autorii aşezau în categoria celor a căror „viaţă nu mai merită trăită” pe:
bolnavii incurabili, debilii mintali, copiii retardaţi sau atinşi de o deformare fizică. Ei propuneau,
atât o eutanasie activă cât şi pasivă şi cereau crearea unei proceduri legale pentru a încadra această
practică. Cererile de eutanasie urmau să fie supuse unui Comitet format dintr-un doctor, un
psihiatru şi un avocat. Autorii lucrării insistau în special pe ideea că eutanasia reprezintă un act
de compasiune, iar pe de altă parte, din punct de vedere economic, toate aceste persoane sunt o
“greutate” pentru “societate”.
Ideile lui Binding şi Hoche au influenţat puternic gândirea (conceptele) germane şi au deschis
calea în favoarea evoluţiei conceptului de eutanasie.
În 1931, un comitet format din medici psihiatrii renumiţi în Bavaria s-a reunit pentru a
discuta posibilitatea administrării eutanasiei asupra bolnavilor cronici. În 1936, eutanasia făcea
deja parte din mentalitatea germană, astfel încât o revistă medicală de primă mână ce vorbea
despre eutanasie, nu mai stârnea nici o polemică.
În 1941, un film întitulat “Ich Klage au” (Acuz) era proiectat, în cadrul unui program destinat
a convinge publicul german, de necesitatea răspândirii eutanasiei. Filmul prezenta un doctor ce
injecta o doză mortală soţiei sale ce îi ceruse să-i pună capăt suferinţelor cauzate de scleroza în
plăci. În fapt, în 1941, mii de pacienţi ce prezentau afecţiuni diverse erau eutanasiaţi în Germania,
1
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deja nu mai conta consimţământul pacientului, iar dosarele medicale erau falsificate, pentru ca
acest vast program de eutanasiere să rămână secret. Protestele l-au obligat însă pe Hitler să
tempereze acest program al “eutanasiei pe adulţi”, dar eutanasia copiilor malformaţi a continuat
până la finele războiului. În total 6 milioane de oameni au murit în acest mod (folosindu-se
oxidul de carbon sau cianura)1.
În Anglia anilor 1930 dezbaterile pe marginea eutanasiei au evoluat. În 1931 doctorul Killick
Millard a pronunţat un discurs în faţa “Society of Medical Officers of Health” având ca temă
eutanasia. Mai târziu, a publicat chiar acest text într-o lucrare ce conţinea şi un proiect de legalizare
a eutanasiei voluntare. Totuşi, proiectul a fost respins de Cameră în 1936, cu 35 voturi “împotrivă”
şi doar 14 voturi “pentru”2.
În S.U.A. au existat, în această perioadă mai multe proiecte vizând legalizarea eutanasiei
voluntare. Senatorul John H.Comstock a prezentat un asemenea proiect de lege Adunării din
Nebraska, în 1937. În acelaşi an, un proiect similar era prezentat în statul New York. Ambele
propuneri au fost respinse. În 1938, reverendul F.Potter punea bazele “Societăţii Americane
pentru Eutanasie”, al cărui scop era legalizarea eutanasiei pasive; totuşi Societatea renunţă la acest
obiectiv când, în 1941, un sondaj realizat asupra medicilor din New York demonstra faptul că
acest concept nu era acceptat.
Imediat după terminarea celui de-al II-lea război mondial, procesele pentru crime de război
şi crime medicale, în timpul ostilităţilor, s-au desfăşurat la Nuremberg. Atrocităţile comise
împotriva umanităţii în timpul războiului au creat un sentiment de respingere şi oroare faţă de
orice formă de eutanasie.
În timp ce, în urma procesului de la Nuremberg, Asociaţia Medicală Mondială condamnă, în
1950, practicarea eutanasiei, Camera Lorzilor din Anglia relua dezbaterile privind legalizarea
eutanasiei voluntare. În 1957 profesorul Glauville Williams publica o lucrare prezentând
argumente pertinente, în favoarea acestui concept, iar în 1969 s-a realizat un proiect de lege
privind eutanasia voluntară ce a fost supus aprobării Camerei Lorzilor. Acest proiect a fost respins
cu 64 de voturi “împotrivă” şi doar 41 “pentru”. În 1971, un Comitet special al “British Medical
Association” publică un raport intitulat “The problem of Eutanasia” care condamnă eutanasia
voluntară. În replică, în acelaşi an, “English Voluntary Eutanasia Society” publica “Doctors and
Eutanasia”, ce arăta necesitatea acceptării acestui concept.
În Statele Unite, în aceeaşi perioadă, proiecte de lege privind legalizarea eutanasiei voluntare
au fost supuse spre elaborare adunărilor legislative din: Idaho 1969, Montana 1973, Oregon 1973.
Nici un proiect nu a fost aprobat. Totuşi, în anumite state, s-au adoptat aşa-zisele legi privind
“moartea naturală” ce autorizează refuzul prealabil al tratamentului paleativ în cazurile în care
moartea e considerată a fi iminentă3.
De altfel şi în Canada, în 1973, a fost scoasă de sub incidenţa Codului penal tentativa de
suicid, reducându-se astfel consecinţele juridice privind eutanasia voluntară.
Practicarea eutanasiei este şi astăzi ilegală în majoritatea statelor, doar Olanda, Belgia şi Statul
Oregon din S.U.A. făcând excepţie. Asociaţia Medicală Olandeză consideră că eutanasia este
realizabilă doar respectându-se strict şi cumulativ anumite principii: pacientul trebuie să ceară (săşi exprime dorinţa) eutanasia într-un mod clar şi repetat, astfel încât să existe dorinţa sa de a muri
fără vreo urmă de îndoială; suferinţa fizică sau mentală a pacientului trebuie să fie intensă şi fără
speranţă; decizia bolnavului să fie luată liber şi să persiste; toate celelalte posibilităţi de tratament să
fi fost epuizate sau refuzate de pacient; doctorul să consulte un confrate înainte de a acţiona.
1
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Se estimează că numărul celor morţi astfel se situează între 5000-10000, anual, în Olanda.
Totuşi, trebuie precizat că şi în această ţară, eutanasia este considerată o crimă şi este pedepsită de
lege, singurii ce pot realiza eutanasia fără a răspunde legal şi a fi urmăriţi în instanţă sunt doctorii
ce respectă principiile enunţate mai sus.1
Eutanasia este totuşi tolerată în unele state. Dacă în Canada această practică este ilegală, în
Germania nu există o lege care s-o condamne. În S.U.A., mişcarea pentru legalizare a eutanasiei
a luat amploare. În noiembrie 1991, alegătorii din statul Washington au fost chemaţi la un
referendum, vizând “moartea demnă”, ce conţinea dispoziţii privind legalizarea eutanasiei. În
ciuda sondajelor, propunerea a fost respinsă de 54% dintre alegători. O propunere identică a fost
respinsă de alegătorii din statul California în noiembrie 1992, 53% pronunţându-se “împotrivă”.
În dreptul austriac, conform concepţiei general acceptate atât de către medici, cât şi de către
jurişti şi conform legislaţiei existente fapta realizează conţinutul infracţiunii de omor prevăzută
de art. 75 C. pen. austriac. Dacă victima cere insistent să fie omorâtă fapta poate fi pedepsită
conform prevederilor art.77 C. pen. austriac (omorul săvârşit la cererea victimei). Dacă un medic
sau o terţă persoană pun la dispoziţie unui bolnav incurabil mijloace pentru ca acesta să-şi
îndeplinească planul de a se sinucide sau îi dau indicaţii generale cu privire la dozarea unui
medicament pot fi pedepsiţi conform art.78 C. pen. austriac (complicitate la sinucidere).Fapta
prin care se furnizează muribundului substanţe apte a-i uşura suferinţa, dar, în acelaşi timp,
susceptibile a-i provoca moartea, reprezintă eutanasia activă indirectă.
În dreptul austriac, eutanasia activă indirectă nu se pedepseşte, conform concepţiei juridice
generale. Aceasta presupune o acţiune care nu este realizată cu scopul de a curma viaţa unei
persoane, ci, în primul rând, pentru a-i alina durerile muribundului, cunoscând de la început că
astfel se afectează o serie de funcţii vitale şi se accelerează decesul. Nepedepsirea eutanasiei active
indirecte se poate deduce din prevederile art.10 alin.1 C. pen. austriac (starea de necesitate –
cauză care înlătură caracterul penal al faptei). Neluarea unor măsuri pentru menţinerea în viaţă a
unei persoane reprezintă eutanasie pasivă.
În dreptul austriac, prin eutanasie pasivă directă se înţelege provocarea decesului prin neluarea
unor măsuri de menţinere în viaţă a unui bolnav incurabil, când nu se urmăreşte alinarea
durerilor, ci întreruperea oricărui tratament medical de menţinere în viaţă încă posibil. Eutanasia
pasivă indirectă este posibilă atunci când intenţia făptuitorului este de a alina durerile bolnavului
prin nerealizarea unor tratamente medicale încă posibile, tratamente care să-i prelungească viaţa.
În zilele noastre, eutanasia nu mai este o moarte uşoară, o manieră de a trece dincolo, a devenit
o metodă ce implică argumente pro şi contra, bazate pe o idee, ce a devenit fixaţie: teama de
suferinţă. Eutanasia este o problemă ce se află la intersecţia între ştiinţele umaniste, medicină şi
religie. Există o mare diversitate de opinii privind conţinutul conceptului de eutanasie şi definiţia
noţiunii. Ca instituţie şi concept, referitor la sfârşitul vieţii, eutanasia are un pronunţat caracter
multidisciplinar preocupând ştiinţe ca tanatologia, deontologia, antropologia, bioetica, biodreptul,
psihologia medicală şi sociologia medicală2.
În lume, există astăzi, trei puncte de vedere deosebite privind eutanasia. În primul rând există
societăţi care interzic eutanasia şi/sau suicidul asistat, în care codurile penale sancţionează omorul
la cerere ca şi crima de omor obişnuit sau cu circumstanţe atenuante. Este cazul Franţei, Germaniei,
Italiei, Spaniei, Austriei, Greciei, Islandei, Finlandei, României, etc. Cazul Canadei este foarte
ilustrativ datorită faptului că jurisprudenţa este neunitară. De asemenea, s-a încercat legalizarea
eutanasiei printr-un proiect de lege în anul 1991 iar din anul 1999 s-au aprobat studii privind
folosirea marijuanei. În proiectul de lege amintit mai sus se găsea ideea de arbitraj privind
eutanasia cât şi eliberarea unui certificat de eutanasie. În România, vechiul cod penal, prin
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articolul 468, reglementa omorul fără voie sau din compasiune, pedepsit cu temniţa de la 1 la 5
ani şi cu temniţa grea de la 3 la 8 ani, pentru uciderea unei persoane la rugămintea stăruitoare,
serioasă şi repetată sub impulsul unui sentiment de milă şi pentru a curma chinurile unui bolnav
incurabil. În noul cod penal eutanasia nu are nici o relevanţă juridică.
În al doilea rând, există astăzi societăţi care admit testamentul biologic sau directiva dată în
avans (“advance directive”). L. Kutner, în anul 1967 introduce termenul de “living will” (voinţa pe
timpul vieţii). Astăzi practica este în vigoare în 40 de state din SUA. Se folosesc si alte instituţii şi
acte juridice: statutele curente ale voinţelor pe timpul vieţii, puterea avocăţească durabilă,
formularul lărgit de istorie a valorilor, înlocuitori de pacient, înlocuitori de factori de decizie.
În al treilea rând există ţări care au legalizat eutanasia sau suicidul asistat. Pe baza unei legi din
anul 1936 se practică suicidul asistat în Elveţia, din motive oneroase sau din compasiune. În anul
1994 a fost votată Legea “Actul morţii cu demnitate”, în statul Oregon, SUA fiind promulgată abia
în anul 1997 după cel de-al doilea referendum. În SUA au fost mai multe încercări de legalizare a
suicidului asistat medical. În California, în anul 1976 s-a adoptat “actul asupra morţii naturale”,
iar în Washington, în anul 1990 s-a aprobat “actul autodeterminării pacientului”. În ultimii 60 de
ani s-au făcut încercări repetate de legalizare a eutanasiei în Anglia.
În anul 2003, în colonia Angliei numită Isle of Man s-a aprobat o lege privind legalizarea
parţială a eutanasiei.
Temporar, s-a legalizat eutanasia în Teritoriul de Nord al Australiei (între 25 mai 1966 şi 23
martie 1997) prin Legea “Actul privind drepturile bolnavilor terminali”. S-a practicat eutanasia
prin injecţii cu medicamente letale la patru pacienţi de către dr. Ph. Nitschke. Legalizări parţiale
s-au făcut şi în Columbia şi Cambodgia, unde Curţile Constituţionale au aprobat acest lucru.
Practica suicidului asistat a fost condamnată de majoritatea opiniilor din literatură şi jurisprudenţă
dar, după unele opinii, dr. J. Kevorkian, care a asistat 100 sau 130 de cazuri, este purtătorul de
drapel pentru legitimarea suicidului asistat medical. În anul 1999 el a fost condamnat la 10-25 ani
de închisoare pentru omor de gradul II si la 3-5 ani închisoare pentru utilizarea unor substanţe
aflate sub control, în statul Michigan, SUA.
În Olanda s-a realizat legalizarea eutanasiei prin dezincriminare, datorită existenţei unor fac
tori care au influenţat parcurgerea rapidă a drumului de la ilegalitate la toleranţă şi apoi la legali
tate. Legea “Actul de terminare a vieţii la cerere şi asistare în comiterea suicidului - proceduri
revizuite” a fost aprobată de Camera Inferioară a Parlamentului în noiembrie 2000 şi de Camera
Superioară, în anul 2001. După unele opinii, această lege confirma frumuseţea vieţii, demnitatea
omului pe baza autodeterminării. În Belgia, legea privind dezincriminarea eutanasiei a fost pro
mulgată în septembrie 2002, dezbaterile au durat 17 luni şi s-au depus 684 de amendamente. Are
condiţii mai stricte de realizare decât în Olanda. Legea marchează recunoaşterea autonomiei voinţei
omului, singurul în măsură să judece suferinţele, calitatea şi demnitatea ultimelor clipe de viaţă.
Şi, totuşi, eutanasia, actul în sine, este o ultimă zvâcnire a spiritului ce-şi revine, ce-şi adună
toate puterile, înainte de a se nimici. În pragul morţii, a supremei înfrângeri îşi dovedeşte sie
însuşi că nu e pe de-a întregul pierdut. Poate că aici începe fisura edificiului ce a înconjurat
eutanasia în ultimul timp.
Eutanasia reprezintă un mod deliberat, rapid, fără suferinţa de a părăsi o viaţă plină de suferinţă.
Din punct de vedere al medicului se poate distinge între: eutanasia activă şi cea pasivă.
Eutanasia activă desemnează provocarea deliberată a morţii. În medicina actuală, aceasta
semnifică folosirea unei supradoze - este cazul morfinei - sau inducerea unui somn ce durează până
la deces. Eutanasia pasivă desemnează întreruperea tratamentului, debranşarea unui aparat
respirator, retragerea unei perfuzii cu antibiotice sau netratarea unei noi boli apărute pe parcurs1.
Se poate reproşa acestei clasificări o anume ipocrizie umană, căci oare nu se comite, în ambele
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cazuri, o acţiune? Nu există, oare, un acelaşi scop? Totuşi, eutanasia pasivă pune capăt unei vieţi
ce fără sprijinul tehnic, oricum era încheiată, în timp ce eutanasia activă întrerupe o viaţă ce ar fi
putut continua.
Din punct de vedere al pacientului, distingem între eutanasie voluntară şi eutanasie involuntară.
Astfel, eutanasia voluntară este realizată la cererea pacientului ce este informat şi are
capacitatea de a decide, în timp ce eutanasia involuntară este realizată fără consimţământul
acestuia. Poate fi identificată, totuşi, în cadrul acestei clasificări, o nouă formă, şi anume eutanasia
non-voluntară, în acest caz pacientul neavând capacitatea de a decide, decizia aparţinând
tutorelui1.
Expresia “eutanasie asistată” sau “suicid asistat” desemnează situaţia când însuşi pacientul
îşi “administrează” propria moarte, având însă nevoie de ajutorul (asistenţa) medicului sau altei
persoane specializate pentru a obţine dozele mortale necesare ale medicamentului şi instrucţiunile
necesare pentru a le utiliza în mod eficient.
Ce este eutanasia? Partizanii acestui concept o considerau “o eliberare”, ”un ajutor dat omului
de a muri cu demnitate”. Cei ce se opun acestui concept vorbesc despre “omor”, ”distrugerea vieţii”.
Deci toate punctele de vedere au la bază morala şi justiţia, fiind foarte dificil a se ajunge la un
consens asupra eutanasiei. Astfel, cei care acceptă eutanasia din punct de vedere moral şi care
susţin necesitatea legalizării ei, încearcă să minimalizeze (înlăture) orice referire la programul
medical nazist. Din contră, cei ce se opun consideră că dezbaterile actuale nu pot fi disociate de
practicile celui de-al II-lea Reich, fiindcă se risca înfăptuirea unor abuzuri similare celor de care
naziştii s-au făcut vinovaţi.
Eutanasia, fie ea activă sau pasivă, voluntară sau involuntară, a existat dintotdeauna sub
diverse forme dictate de nivelul socio-cultural al popoarelor. Pentru unele civilizaţii, ea se înscrie
ca o practică uzuală şi acceptată, destinată a menţine echilibrul între generaţii, cât şi echilibrul
economic al comunităţii. În majoritatea cazurilor ea viza pe bătrâni. Eschimoşii din Canada îşi
abandonau bătrânii pe gheaţă. Japonezii îi duceau pe o colină, unde îi lăsau să moară.
În cadrul societăţii occidentale, apariţia creştinismului a schimbat radical obiceiurile. Moartea
pentru creştini nu mai reprezintă un termen, o concluzie, ci un început: bineînţeles, moartea
pune capăt vieţii terestre, dar este, în acelaşi timp, începutul vieţii eterne. Nemaireprezentând un
punct final al călătoriei, ci un punct de plecare, ea nu mai este percepută în mod negativ, ci, din
contră, ca un simplu rit, transcenderea către eternitate. Potrivit acestei concepţii, omul nu mai are
dreptul de a exercita un control asupra acestor realităţi - viaţa şi moartea. El rămâne supusul desti
nului pe care nu îl poate stăpâni şi pe care nu are dreptul nici măcar să încerce să-l schimbe.
Orice încercare de ”a ucide din compasiune”, de a practica eutanasia este interzisă atât moral
cât şi juridic, nu fiindcă ar reprezenta un act inuman, ci pentru că cel ce ar reacţiona astfel dispune
de un drept ce nu aparţine decât divinităţii. Este încălcată o regulă religioasă a cărei asemănare cu
cea din dreptul civil e frapantă. Depozitarul trebuie să înapoieze obiectul contractului de depozit,
deponentul neputând să dispună după cum vrea el de acesta. Tot astfel, omul nu poate controla şi
dispune de propria sa moarte, căci Dumnezeu e singurul ce poate dispune de ea, atunci când
consideră de cuviinţă. Astfel era înţeles creştinismul, cel puţin într-o anumită perioadă de început.
Corpul este un obstacol pentru suflet, iar suferinţa umană o etapă necesară.2
Totuşi, la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, se produc anumite
modificări în concepţia societăţii. Astfel, sinuciderea nu mai este văzută neapărat ca un act
împotriva lui Dumnezeu şi deci contra umanităţii omului. Devine o bravură, un lucru de neexplicat,
iraţional, un caz fortuit cum este numit de jurişti. Cel ce realizează o tentativă de sinucidere nu mai
1
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este un paria pentru religie, nici un criminal pentru drept. O anumită înţelegere se manifestă şi în
legătură cu eutanasia, deşi ea continuă să fie condamnată moral, religios şi juridic, deoarece
legiuitorul continuă să o încadreze la omor. Totuşi, o fisură apare şi separă discursul juridic oficial,
intransigent, de realitate, unde, din contră, se manifestă înţelegere şi toleranţă1.
Un fenomen interesant îl reprezintă atitudinea judecătorilor şi a juraţilor confruntaţi cu
procese privind eutanasia. Deşi, încadrată în majoritatea statelor la omor - scopul nu contează
atâta timp cât intenţia de omor există, juraţii, care simbolic reprezintă poporul, au refuzat
întotdeauna să dea un verdict care să însemne o condamnare sau au condamnat la pedepse
minimale, ridicole în raport cu gravitatea faptei. Omul este iertat pentru gestul său antiuman.
Laicizarea progresivă a societăţii europene, începută în secolul al XIX-lea, instalează o stare de
toleranţă din ce în ce mai mare, în legătură cu actele ce caută a înlătura şi combate suferinţa. Umani
tatea este liberă să-şi influenţeze propriul destin fără să mai suporte sancţiunile civile şi religioase.
Eutanasia este considerată mai degrabă ca o patologie socială inevitabilă (un rău necesar) ne
mai necesitând intervenţia coercitivă a statului. Dacă societatea şi legea continuă în mod oficial
să se opună eutanasiei, în realitate, sancţiunea nu mai intervine decât foarte rar. Actul în sine
poate fi scuzat, dar sancţiunea oficială trebuie menţinută. Odată depăşită această etapă şi
“toleranţa” fiind asigurată, umanitatea trece la revendicarea “libertăţii”.
Omul recâştigă, în secolul al XX-lea, controlul asupra propriului destin. O primă libertate
constituie puterea de a pune capăt vieţii la ora şi momentul dorit, pentru a putea scăpa astfel de o
suferinţă fizică şi psihică ce ar goli viaţa de sens şi care este dezumanizată.
Această libertate se poate exercita însă numai faţă de propria persoană şi nu faţă de alţii. În
acelaşi timp, Guvernul canadian nu urmărea prin această măsură să consacre „dreptul la moarte”
nici să rânduiască tentativa de sinucidere în categoria actelor conforme cu ordinea publică, şi în
nici un caz nu se dorea legitimarea morală a acestor acte. Se urmărea doar renunţarea la sancţiunea
penală a unei conduite ce ţinea mai mult de libertatea individuală şi de viaţa privată a fiecăruia.
Acest gest este doar un corolar al respectului datorat libertăţii individuale şi al recunoaşterii unei
zone de intimitate unde statul nu are dreptul să intervină. În această perspectivă trebuie interpretat
gestul Guvernului canadian care în 1973 a abolit dispoziţia din Codul penal, ce consideră drept
crimă, simpla tentativă de sinucidere.
Totuşi legiuitorul condamnă încă ferm eutanasia, continuând să o considere o crimă gravă,
pasibilă de închisoare, dorind prin aceasta să protejeze, pe de o parte societatea de existenţa unor
crime mascate, fie pe de altă parte anumite categorii de persoane (tineri, adolescenţi, persoane
deprimate) împotriva unor incitări venite dintr-un anturaj negativ. Deşi acest punct de vedere
este în mod raţional exact, trebuie remarcat că nu reprezintă decât o primă treaptă în analiza
fenomenului.
Omul este acum liber să-şi pună capăt vieţii, omul poate, fără să rişte oprobiul societăţii şi
legii, să scape, prin sinucidere, de boală şi de suferinţă, însă doctorul trebuie să-l descurajeze de
la astfel de tentative, oferindu-i în schimb alte variante.
Dreptul a descoperit relativ recent principiul filosofic al eutanasiei persoanei şi a creat un
principiu fundamental propriu, dreptul la autodeterminare pe care îl revendică azi umanitatea:
dreptul său la eutanasie, dreptul de a controla şi de a deţine iniţiativa în întreruperea tratamentului
medical.
Majoritatea statelor occidentale au refuzat, până azi, să transpună în practică acest principiu.
Motivul acestui refuz poate fi considerat, în principal, teama de a pierde controlul social asupra
eutanasiei, cum a demonstrat-o reacţia publică în Franţa la publicarea cărţii “Suicide: mode
d’emploi” sau şi mai recent lucrarea unui american “Final exit”.
1

David J.Roy, John R.Williams, J.L.Bandoin – „Bioéthique” – ERPI, Quebec, Canada, 1995, p.294;
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În America de azi, nici un doctor nu se mai gândeşte (încumetă) să administreze unui Martor
al lui Iehova o transfuzie de sânge împotriva voinţei sale. În Canada un doctor avea să fie
condamnat civil pentru o asemenea faptă. Condamnat pentru că a salvat o viaţă - paradoxul nu
poate fi mai relevant.
A apărut un nou concept - “moartea cu demnitate”, dreptul de a muri demn; până unde însă
se poate merge? Umanitatea (omul) are ea (el) dreptul să reintre integral în posesia (controlul)
propriei sale morţi? Poate omul, fără să-şi piardă umanitatea, să devină suveranul absolut al
morţii?
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ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
ДАРЧИЕВА Любовь Васильевна,
Адъюнкт Академии Управления МВД России

ABSTRACT
The issue of Darchieva L.V. touches the problems of possibility to expand the reasins of restriction
of capacity for performance it legal act of cicizens. The problems became actual caused by development
of geambling in Russia.
In the issue there is given common definition of the capacity for performance of legal and the
reasons of its restricttion, appointed in the Civil Code (item 30).Problems of its restriction are
researched through the historical development of Russia and foreign countries (states). There is
briefly analized russian and modern russian low, wich resultates gambling.
This reason will cause to the citizen to be under the charge of guardian with conseguences,
appointed in the Civil Code, set for persons, abused of alcohol and drugs.
В соответствии со ст. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав
и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Таким образом, закон устанавливает недопустимость вмешательства в сферу личной
жизни человека и предоставляет возможность определять тип и характер своего поведения в гражданско-правовых отношениях по собственному усмотрению.
Законодательно устанавливая право граждан на самостоятельное осуществление принадлежащих им гражданских прав и обязанностей, государство, однако, предусматривает
и возможность применения к гражданам, ненадлежащим образом использующим предоставленную возможность самостоятельного выступления в гражданском обороте, определенных ограничений.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ч. 2 ст. 1. ГК РФ).
Статья 22 ГК РФ содержит положение о недопустимости ограничения правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие
сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
Таким образом, даже при наличии желания установить для себя определенные ограни421

чения дееспособности, закон не придает такому волеизъявлению гражданина никакого
юридического значения.
Ст. 21 ГК РФ определяет дееспособность гражданина как способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их. Дееспособность граждан в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Условием наступления полной дееспособности является предположение о том, что
гражданин достиг достаточного уровня психической зрелости и способен правильно оценивать значение своих действий. Ценность названной категории заключается, прежде
всего, в том, что дееспособность юридически обеспечивает активное участие гражданина
в экономическом обороте, предпринимательской и иной деятельности, реализации своих
имущественных и личных неимущественных прав.
Сущность гражданской дееспособности коренится в ее экономическом содержании,
характеризуя гражданина в первую очередь как участника экономических (имущественных) гражданско-правовых отношений. Удовлетворяя различные интересы, потребности,
нужды, люди по-разному распоряжаются своими доходами и сбережениями, и приобретают различные имущественные права и берут на себя сколько угодно обязательств. При
этом Гражданский Кодекс РФ в статьях 9 и 10 устанавливает принципы и пределы осуществления гражданских прав: не допускается злоупотребление правом и осуществление
права в противоречии с интересами общества или других лиц.
Поэтому, когда поведение гражданина при осуществлении им права самостоятельного
выступления в гражданском обороте выдает субъекта бесхозяйственного, не способного
к разумному участию в товарно-денежном обмене, использующего предоставленное субъективное право в противоречии с его назначением, закон допускает возможность вмешательства в частную жизнь такого гражданина и применения к нему установленных ограничений.
Правовым основанием ограничения гражданской дееспособности согласно гражданскому законодательству Российской Федерации является ст. 30 ГК «Ограничение дееспособности граждан». В соответствии с названной нормой «гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством».
Таким образом, в качестве основания ограничения дееспособности гражданина закон
предусматривает сложный юридический состав: злоупотребление спиртными напитками
или наркотическими средствами и создание тяжелого материального положения для семьи. В рассматриваемом случае ограничение дееспособности гражданина выражается в
том, что в соответствии с решением суда над таким лицом устанавливается попечительство и совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки.
Названная мера является одним из средств борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, а также служит целям защиты прав и интересов семьи.
Перечень оснований ограничения дееспособности граждан, предусмотренный ст. 30 ГК
РФ, является исчерпывающим. Однако, на наш взгляд, он подлежит расширению, так как
законом охвачены не все ситуации, когда к гражданину могут быть применены меры государственного воздействия вследствие расточительства в виде ограничения гражданской
дееспособности. Поставить в тяжелое материальное положение семью можно не только в
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результате злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, но и
чрезмерным увлечением азартными играми и систематическим в них участием.
Так, законодательство целого ряда государств предусматривает ограничение дееспособности для лиц, ведущих распутный или расточительный образ жизни (например, ст.
365, 1408 ГК Латвии). В некоторых государствах законодатель указывает в качестве основания для ограничения дееспособности чрезмерное увлечение азартными играми (ст. 32
ГК Азербайджана; ст. 32 ГК Армении), которое в последние годы приобрело характер эпидемии, охватывающей все возрастные группы и все слои населения.
К сожалению, на сегодняшний день Гражданский Кодекс РФ не связывает расточительство в результате увлеченности азартными играми и систематического в них участия
с наступлением возможного тяжелого материального положения семьи и не признает его
основанием для ограничения дееспособности.
Однако, необходимость расширения перечня оснований ограничения дееспособности
граждан на сегодняшний день не вызывает, по нашему мнению, сомнений.
За последние годы наша жизнь сильно изменилась. Появились новые услуги, новые
возможности. И большинство новых возможностей делают жизнь богаче, интереснее,
разнообразнее. Но есть и те, что чреваты болью и потерями. В начале 90-х годов прошлого
столетия в крупных городах России появился новый вид предпринимательской деятельности, связанный с извлечением прибыли от эксплуатации игровых автоматов с денежным, вещевым выигрышем и без выигрыша, проведением различных лотерей. Существующие в законодательстве запреты на азартные игры не смогли противостоять открытию
казино и других игорных заведений.
Игорный бизнес в России получил бурное развитие. При этом количество игровых
автоматов, игровых клубов, казино непрерывно возрастает. Игровые автоматы в настоящее время можно встретить везде: в жилых помещениях, в зданиях, в которых расположены детские, образовательные организации, физкультурно-оздоровительные, спортивные
сооружения, в магазинах, салонах кинотеатров, на вокзалах, в кафе. Кроме того, существуют специализированные залы игровых автоматов, привлекающие к себе яркими вывесками и рекламой. Играть можно в любом общественном месте и в любое время.
Наличие такого количества азартных аппаратов привело к тому, что наше общество
столкнулось с очень опасной болезнью – «игроманией» («людомания», «лудомания»,
«чрезмерное увлечение азартными играми»). Это подтверждают и специалисты в области
психиатрии, которые связывают «игроманию» с чрезмерным увлечением азартными играми. О «людомании», как психическом заболевании, еще в 1994 году объявила Всемирная организация здравоохранения при ООН. «Людо» в переводе с латинского – «играть»,
что такое мания – в объяснении не нуждается. Следовательно, людомания – это патологическое пристрастие к азартным играм. Профессор НИИ психиатрии Минздрава России
Ю. Полищук высказал мнение о том, что «при людомании у человека возникает патологическое стремление к азарту. Вначале ты желаешь только выиграть, потом уже все равно,
главное находиться у стола с рулеткой…».
В настоящее время участие в азартных играх законодательно не запрещено, поскольку
азартные игры существовали и будут существовать, и запретить в них участвовать не возможно. Государство может лишь регулировать правоотношения, возникающие в результате участия в азартных играх, пари, лотереях посредством издания соответствующих
нормативных актов.
Проблема «игромании» стоит сегодня достаточно остро. Об этом свидетельствуют
публикации в периодической печати, мнения государственных деятелей.
Так, еще в начале 2006 года президент России В.В. Путин, отвечая на вопрос коррес423

пондента АИФ подчеркнул, что «зависимость от азартных игр может быть не меньшей,
чем от алкоголя или наркотиков». А заместитель руководителя фракции «Родина» в Госдуме Александр Чуев отметил, что «азартные игры – это рассадник новой болезни – игромании, которая по зависимости сродни наркомании, и которой, к сожалению, уже многие
заболели. И болеют ей не только молодежь и люди среднего возраста, но ей начинают заражаться и пенсионеры».
Что же представляет собой понятие «азартная игра» и можно ли рассматривать увлечение азартными играми в качестве одного из оснований ограничения дееспособности
граждан?
В целях рассмотрения возможности включения в перечень оснований ограничения
дееспособности граждан – увлечение азартными играми, проведем краткий экскурс в историю.
Азартные игры появились на заре цивилизации. Механизм их социального регулирования в различные времена и в различных государствах варьировался от морального воздействия до уголовно-правового запрета. Однако чаще всего они запрещались. Отметим
лишь, что в Русском законодательстве об азартных играх впервые упоминается в Стоглаве
(1551 г.), где в вопросе 20 главы 41 члены Собора «обращают внимание царя на поведение
его служивых людей», в частности, на то, что они «зернью играют». Стоглав игру в азартные игры объявлял преступным деянием, а также обязывал под страхом наказания доносить на играющих. Одно из ранних свидетельств об ответственности за игру в карты и
зернь содержится в Соборном Уложении 1649 года, где сказано: «а которые воры в Москве
и других городах воруют, карты и зернью играют и поигрався воруют, ходят по улицам,
людей режут, и грабят, и шапки срывают.., и тем ворам чинить указ тот же, как писано
выше о татьбе». Правительство поручало воеводам вести надзор за играми в карты и
зернь. Из воеводских наказов ХVII столетия видно, что «обязанность Нерчинского воеводы наблюдать дабы служилые люди зернью и в карты не играли, найденные же карты и
зернь отбирать, сжечь и виновных наказать кнутом». Нормы об ответственности за игры
в карты, зернь содержались в законодательстве и при Петре I, и в период царствования
Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, при Екатерине II.
В дореволюционном законодательстве России содержались нормы об ограничении
дееспособности граждан, в качестве которых указывались помимо душевной болезни,
глухоты и немоты, привычного пьянства и расточительность. Такое основание ограничения дееспособности граждан как расточительство называлось и в российском гражданском законодательстве начала ХХ века. Причиной расточительства могло служить мотовство. Под мотовством понималась «обыкновенная бесцельная и бесполезная трата имущества, грозящая нищетой расточителю и его семье».
Ст. 7 Проекта Гражданского Уложения содержала следующее положение: «Лица совершеннолетние могут быть объявлены судом недееспособными с учреждением над ними
опеки: 1) когда они вследствие душевной болезни, от какой бы причины она не исходила,
не способны действовать рассудительно в отношении совершения сделок и управлять
своим имуществом; 2) когда они вследствие глухонемоты и немоты не в состоянии выражать свою волю и управлять своим имуществом; 3) когда их расточительность угрожает
повергнуть их самих или их семейства в бедственное положение; 4) когда они подвержены
привычному пьянству, которое лишает их способности действовать своим имуществом,
либо грозит повергнуть их самих или их семейства в бедственное положение».
Гражданское законодательство советского периода практически не знало понятия
«расточительность». Первоначальная редакция ст. ст. 8 и 9 ГК РСФСР 1922 года предусматривала возможность объявления недееспособными совершеннолетних лиц, если они
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«своей чрезмерной расточительностью разоряют находящееся в их распоряжении имущество». Однако 14 ноября 1927 г. упоминание о расточителях из ГК РСФСР было исключено и более никогда не упоминалось в последующих гражданских кодексах. По мнению
ряда исследователей опека над расточителями не соответствовала современному строю
нашей страны и имела классовый характер.
Нормы о расточительности известны законодательствам многих стран. Так, Германское ГУ до 1992 года содержало норму, согласно которой тот, кто своей расточительностью
ставит себя или свою семью в тяжелое материальное положение, может быть лишен дееспособности и ставится под опеку. Такая же мера предусмотрена, если указанные последствия наступают вследствие алкоголизма или наркомании.
Согласно ст. 488 ГК Франции 1804 г. подлежал защите законом совершеннолетний, который «в результате своего расточительства, неумеренности или праздности рискует
впасть в нищету или ставит под угрозу исполнение своих семейных обязанностей».
В США понятие расточительства не менялось с 1783 г., со дня, когда оно было определено в деле «Митчелл против Митчелла» (Массачусетс). «Расточителями (Spendthrifts)
признаются лица, тратящие деньги необдуманно и в больших количествах в результате
чрезмерного пристрастия к спиртным напиткам, игре, кутежам либо лени, чем ставят
себя и свою семью в тяжелое положение и вынуждают город тратить деньги на содержание его и его семьи».
О регламентации азартных игр речь шла в трудах доктора права А.В. Лохвицкого. С
точки зрения А.В. Лохвицкого, следует различать игры: азартные, публичные азартные
игры и коммерческие игры.
Азартными играми, по мнению автора, называются игры, «которые основаны на случае, то есть такие, при которых не может быть ни расчета, ни искусства, ни беспрерывно
меняющихся шансов успеха».
В.Д. Леготкин определял азартную игру как продуктивную деятельность, связанную с
«перераспределением материальных благ между участниками, при которых несправедливый способ их перераспределения, основанный на случае, совместное с корыстным мотивом и отсутствием механизма, сдерживающего эмоциональное состояние игроков, служат
факторами вовлечения в эту деятельность».
Н.И. Сазанова под азартными играми понимает игры, в основе организации которых
лежит получение материального выигрыша – денег, ценностей, вещей либо права владения и распоряжения движимым и недвижимым имуществом.
По мнению других авторов «азартная игра – это соглашение, единственным основанием которого является возможность приобретения кем-либо из участников имущественной выгоды (выигрыша) за счет другого при наступлении определенных правилами случайных условий.
В словаре С.И. Ожегова под азартной игрой понимается игра, в которой выигрыш зависит от случая, случайного расклада карт, выпадения случайных чисел и т.п. Наиболее
точное определение азартной игры дается в словаре русского языка: азартная игра – это
игра, в которой выигрыш зависит только от случая, а не от умения игрока.
Федеральный Закон от 31 июля 1998 г. № 124-ФЗ «О налоге на игорный бизнес» определяет азартную игру как основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, установленным игорным заведением, соглашение о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, на
наступление которого стороны имеют возможность оказывать воздействие.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и
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о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» под
азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное
двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. На сегодняшний день названное определение на наш взгляд должно быть принято за основу.
Зависимость – чрезмерная привязанность к чему-либо, обычно вредному или опасному для здоровья; невозможность отказаться от какой-либо вредной привычки.
Обобщая приведенные выше понятия, можно прийти к выводу, что зависимость от
азартных игр («игромания», «людомания») – это чрезмерная привязанность гражданина
к игре, результат которой зависит от случая; это невозможность отказаться от участия в
ней. В результате такой зависимости проигрываются денежные средства, имущество, рушатся семьи, совершаются преступления.
Из смысла ст. 30 ГК РФ следует, что она принята в интересах семьи и лиц, находящихся
на иждивении лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими
средствами. Если семья не получает соответствующих средств от такого гражданина, либо
вынуждена его содержать, он может быть ограничен в дееспособности, даже если другие
члены семьи имеют свой самостоятельный заработок. По нашему мнению аналогичные
признаки имеют место и в результате пристрастия гражданина к азартным играм. Чрезмерное увлечение азартными играми и систематическое в них участие ведет к большим
материальным расходам (тратится заработная плата, проигрываются квартиры, дома, машины и другое имущество и т.п.) и, соответственно, может привести семью в тяжелое
материальное положение.
Исследования Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр показали,
что у любого средне статистического горожанина в мире 6% шансов стать уголовным преступником, 34% – алкоголиком, 32% – наркоманом и 48% – игроманом.
По экспертным оценкам, в России «игроманов» более 2 млн. человек, что на полмиллиона
больше, чем шизофреников, сообщает газета “Московский комсомолец”. При этом, согласно
прогнозам, через пять лет зависимых от азартных игр станет больше минимум втрое.
Зависимостью от азартных игр страдают не только взрослые, но, к сожалению, наиболее всего этому болезненному пристрастию подвержены дети и молодежь. Посещение
библиотек, театров, спортивных секций, и самое главное, школ и институтов, юные «игроманы» заменяют посещением игровых залов, где студенты проигрывают свою мизерную стипендию, а школьники – деньги, данные родителями. Зачастую это приводит к
тому, что несовершеннолетние воруют деньги и ценности у своих близких, совершают
кражи чужого имущества и более тяжкие преступления. Имеют место и случаи суицидов
среди подростков из-за проигрышей.
В настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 7 ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ
посетителями игорного заведения не могут являться лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. Однако, введение данной нормы не может, к сожалению, предотвратить «болезненную склонность» граждан к азартной игре, влекущую тяжелое материальное положение их семей.
Немаловажная роль в решении сложившейся ситуации, по нашему мнению, может
быть отдана гражданско-правовым мерам воздействия в виде ограничения дееспособности лиц, чрезмерно увлекающихся азартными играми.
Полагаем, что в настоящее время назрела необходимость внесения дополнений в ст. 30
КГ РФ, указав одним из оснований ограничения дееспособности граждан «чрезмерное ув426

лечение азартными играми и систематическое в них участие, в результате чего гражданин
ставит свою семью в тяжелое материальное положение». Последствия такого ограничения
аналогичны предусмотренным ГК РФ в отношении лиц, ограниченных в дееспособности в
результате злоупотребления спиртными напитками или наркотическим средствами.
Проведенное нами исследование показало, что 69% опрошенных нами лиц считают
необходимым при наличии достаточных оснований применять к «игроманам» ограничение дееспособности в судебном порядке, 19% –считают нецелесообразным применение
вышеназванной гражданско-правовой меры и 12% – затруднились ответить на поставленный вопрос.
О необходимости внесения дополнений в ГК РФ свидетельствует и предложение о расширении оснований ограничения дееспособности граждан, внесенное депутатами Государственной Думы Российской Федерации А.Г. Аксаковым и О.В. Савченко.
Немаловажная роль принадлежит и административному законодательству.
Должно ли игровое заведение нести ответственность за участие в азартных играх лиц,
ограниченных в судебном порядке в дееспособности? Согласно данным, опубликованным
в газете «Аргументы и факты» 85 % всей индустрии – это игровые автоматы и если раньше
казино считалось уделом той прослойки общества, которая имела возможность тратить
большие денежные суммы на игру, то сегодня каждый человек, в том числе и несовершеннолетний, может вступить в «неравный бой с фортуной».
На наш взгляд, является необходимым введение ответственности за нарушение игорным заведением требований о недопущении лиц, ограниченных в дееспособности, к азартной игре. Ответственность в данном случае должна рассматриваться как обязанность
правонарушителя претерпеть юридически неблагоприятные последствия в результате допущенных нарушений. Допуская к игровому автомату, рулетке и пр. такого гражданина,
игорное заведение вовлекает последнего в азартные игры, за что должно нести строгую
административную ответственность. Для этого возможно создание соответствующих баз
данных лиц, ограниченных в судебном порядке в дееспособности.
Гражданское законодательство России регулирует отношения, возникающие в связи с
проведением игр и пари. Правовому регулированию проведения игр и пари посвящена гл.
58 ГК. Общее правило относительно игр и пари установлено в ст. 1062 ГК: требования
граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них,
не подлежат судебной защите. Исключением из этого общего правила являются требования лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или
злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требования, указанные в п. 5 ст. 1063 ГК.
Представляется возможным, в качестве исключения, предоставить гражданско-правовую защиту попечителям лиц, ограниченных в гражданской дееспособности (органу
опеки и попечительства, в интересах подопечного и членов его семьи), и проигравших
деньги или ценности в игровом заведении, выраженную во взыскании с игорного заведения в судебном порядке проигранных таким лицом сумм.
На основании изложенного, полагаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 30 ГК РФ
«Ограничение дееспособности гражданина», изложив ее в следующей редакции:
«Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, а так же вследствие чрезмерного увлечения азартными играми и
систематического в них участия, ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство». Последствия ограничения дееспособности граждан чрезмерно увлекающихся азартными иг427

рами и систематически в них участвующих аналогичны последствиям, предусмотренным
для лиц, ограниченных в дееспособности в результате злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
Расширение перечня оснований для ограничения дееспособности граждан диктуется
историческим опытом и международной практикой, ситуацией, сложившейся в российском игорном бизнесе, ростом заболеваемости населения игроманией («людомания», «лудомания», «игорная болезнь», «болезненное пристрастие к азартным играм» – психическое состояние, характеризующееся патологическим пристрастием к азартным играм), а
также необходимостью защитить имущество и права членов семьи лица, подверженного
названой зависимости.
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ОТБОР НА СЛУЖБУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ЖУРАВЛЕВА Галина,
соискатель степени кандидата юридических наук
Академии Управления МВД России
В научной литературе существуют несколько точек зрения на вопрос, откуда берут
свое начало современные институты правоохранительных органов.
Господствующей в западной научной полицейской литературе является мысль, что правоохранительные органы берут свое начало на Европейском континенте и их прообразом
является Столичная полиция Великобритании (Metropolitan Police), образованная в соответствии со статутом “Закон о столичной полиции” 1829 г. (Metropolitan Police Act 1829), а
принципы полицейской деятельности Роберта Пила – первого начальника Столичной полиции Великобритании – были основой для понимания роли полиции в обществе1.
Другие ученые эту роль отводят полиции Франции (во времена Директории) и принципам Фуше: “…во Франции впервые в мировой истории реализовалась…четкая и последовательная доктрина полицейской деятельности, которая впоследствии была воспринята другими странами …”2.
В полицейской литературе приводятся классификации по различным признакам, которые позволят различать общие для нескольких стран типы полицейских систем.
В зависимости от степени подчиненности центральной власти полицейские системы
принято подразделять на децентрализованные, полуцентрализованные и централизованные. Иногда говорят об англосаксонской модели и континентальной модели организации
полиции3.
Однако основное предназначение полиции, независимо от типа ее организации, есть в
установлении контроля над преступностью, то есть сдерживании ее в определенных границах, а повышение профессионализации полиции, рассматривалась как средство достижения этой цели.
Характерной особенностью организации полицейских систем стран Западной Европы
является существование наряду с традиционной полицией дополнительного полицейского института (военной полиции — карабинеров, жандармерии, национальной гвардии),
распространяющего свою деятельность на всю территорию государства. Функции, которые выполняет военная полиция, во многом дублируют функции полиции: борьба с правонарушениями и бандитизмом, охрана общественного порядка, сбор доказательств по
уголовным делам, розыск и задержание преступников, предание их правосудию, контроль за оборотом оружия и взрывчатых веществ, борьба против контрабандистов, защи1
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Напр.: Bittner E. The Function of Police in Modern Society. -Cambridge: G&H, 1980.P. 27., Васильев
Д.В. Концепции организации деятельности полиции и возможности их использования в отечественной практике (По материалам США и некоторых стран Западной Европы): Дис. … канд.
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Мороз О.Б. Организационно-правовые основы деятельности полиции государств Западной Европы: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 Москва, 2004. С. 24-25.
Васильев Д.В. Концепции организации деятельности полиции и возможности их использования
в отечественной практике (По материалам США и некоторых стран Западной Европы): Дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.11 Москва, 2005. С.112.
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та и охрана путей сообщения, границ, портов. Жандармерия выполняет и ряд специальных функций, возложенных на них военным законодательством1.
Анализируя деятельность правоохранительных органов Запада, профессор А.В. Губанов сделал важный вывод о единстве подходов у законодателей большинства демократических государств мира при проведении политики в отношении полицейских кадров2.
Согласимся с его мнением, так как очевидно, что принципы комплектования, организации и деятельности правоохранительных органов любого государства обусловлены его
политическим режимом. Изменение такового зачастую приводит к пересмотру стратегии
и тактики деятельности правоохранительной системы. Происходит смена доктринальных
установок, неизбежно проводятся кадровые чистки, обновляется правовое и организационное обеспечение.
Замечено, что основы политики в отношении кадров полиции и жандармерии в принципе едины для многих западноевропейских государств: Австрии, Германии, Франции,
Италии, Испании, Бельгии и др. Это обусловлено общим для них, базирующимся на традиционных демократических воззрениях, подходом к полиции и жандармерии, как в максимальной степени департизированным, имеющим особый правовой статус правоохранительным институтам исполнительной власти3.
Иностранный опыт показывает, что комплектование полицейских кадров за рубежом
организуется на более высоком профессиональном уровне, чем в России. В основу комплектования положен принцип приоритета качества над количеством. Этот принцип характерен для решения кадровых вопросов во всех правоохранительных органах стран
Запада в целом. Вполне разумно предполагается, что лучше оставить вакантной ту или
иную должность, чем принять на службу недисциплинированного или не обладающего
необходимыми качествами кандидата, который впоследствии своими действиями будет
дискредитировать такой важный государственный инстит ут, а соответственно и ставить
под сомнение авторитет государственной власти в целом в глазах общественности. Впрочем, подобное происходит весьма редко, так как в странах Западной Европы, нет недостатка в желающих занять ту или иную должность в рядах полиции. Напротив, количество заявлений во много раз превосходит нормы, установленные штатным расписанием4. В
силу чего комплектование направлено, в первую очередь, на привлечение в полицейские
службы физически и морально здоровых, интеллектуально развитых людей, сознающих
свой общественный и гражданский долг. В силу чего преобладающим при комплектовании полиции, особенно территориальных органов, является конкурсный метод. Конкурс
считается наилучшим способом отбора кандидатов. Он позволяет не допустить фаворитизма, обеспечить равенство шансов претендентов, всесторонне и объективно выявить
их общекультурный и профессиональный уровень.
Кроме того, по мнению отдельных специалистов, конкурсный отбор кадров способствует в последние годы повышению престижа полиции ряда стран. В основе всех моделей
рекрутирования (комплектования) обязательно лежит принцип «равной доступности»,
провозглашенный еще в 1789 году Великой Французской революцией, в соответствии с
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Мелехин А.В., Попченко А.Р. Организационно-правовой аспект деятельности силовых структур
зарубежных стран: Учебное пособие. - М.:ВНИИ МВД России, 1998.
См.: Губанов А.В. Полиция Запада. М., 1993. С.71.
См.: Кулешов Р.В.Организационные и правовые основы деятельности полиции и жандармерии
Австрии: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. Москва, 2003. 156 с.
Напр. Так, в 1998 г. количество претендентов на службу в Корпус Финансовой Гвардии Италии
превышало число вакансий на должности рядовых почти в 4 раза, на должности унтер-офицеров – более чем в 6 раз и на должности офицеров – в 20 раз.
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которым все граждане имеют равные права на занятие государственных должностей, если
обладают для этого необходимыми способностями и соответствующими качествами1.
В ряде случаев комплектование на конкурсной основе предусматривается конституциями. Так, ст. 97 Конституции Италии гласит: «государственные учреждения организуются согласно постановлениям закона так, чтобы обеспечить правильность работы и беспристрастия администрации. В положении об учреждении определяются компетенция,
функции и личная ответственность должностных лиц. Должности государственной администрации замещаются по конкурсу, кроме установленных законом случаев»2.
Конкурсы проводятся в общегосударственном или межрегиональном масштабе. Их
организация регламентируется как законодательством, так и подзаконными нормативными актами. Последними определяются характер, программы и число экзаменов, порядок
их приема и состав экзаменационных комиссий. Особым актом устанавливаются: перечень замещаемых должностей на текущий год, дата проведения экзаменов, процедура
конкурсов. Члены экзаменационных комиссий должны проявлять беспристрастность в
своих оценках. В ином случае результаты конкурса могут быть аннулированы судом. За
этим исключением решения жюри окончательны и администрация не вправе оспаривать
их и требовать проведения новых конкурсных испытаний3.
Начиная с XIX в. в Западной Европе повсеместно практикуется проведение двух видов
конкурсов при поступлении в полицию - открытых и закрытых. В открытых могут участвовать все граждане, отвечающие общим требованиям к желающим служить в полиции, и имеющие необходимое образование, а также кандидаты из числа полицейских, желающие перейти в более высокую служебную категорию. Последние должны проработать определенное
число лет в полиции, иметь соответствующий возраст и положительную аттестацию.
С помощью открытых конкурсов комплектуется не только рядовой, но и руководящий
состав. Причем с целью обеспечения ротации командных кадров и привлечения высококвалифицированных специалистов из других сфер и граждан с высоким образовательным
уровнем для них установлен особый порядок участия в конкурсах, дающий некоторые
преимущества. Так, французским законодательством предусмотрено, что этим лицам должны предоставляться 40% вакансий в корпусе комиссаров и 30% в корпусах младших офицеров и офицеров полиции4. В Италии количество сотрудников полиции не должно превышать 30% от всех участников в конкурсах на замещение должностей командного состава5.
Путем закрытых конкурсов формируются в основном кадры руководителей подразделений оперативных аппаратов, специализирующихся на борьбе с терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью и др. Считается, причем не без оснований, что
предшествующий опыт и наличие навыков полицейской работы являются обязательными условиями для успешной борьбы с конкретными видами тяжких преступлений, что на
наш взгляд, вполне справедливо.
Именно наличие необходимых способностей и соответствующих качеств является в
некоторой степени естественным ограничителем поступления на службу. Кроме всего
прочего, это обусловлено и тем, что профессия полицейского сопряжена с постоянными
стрессовыми ситуациями и опасностью.
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Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: основные черты организации и деятельности. –
М., 1991.
Конституция Итальянской Республики. М, 1989. С. 73.
Бобырев В.В. Организационно-правовые основы кадрового обеспечения деятельности полиции
государств Западной Европы: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 Москва, 2002. С.91.
Police Francaise. P., 1995. P. 30.
Бобырев В.В. Указ. раб. С.93
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По оценкам западных экспертов, полицейские в этом отношении уступают только
шахтерам, оставляя позади журналистов, авиапилотов, водителей такси и автобусов, пожарных, врачей, дипломатов, военных и др.1
Здесь уместна будет ироничная цитата американского исследователя А.Вольмера, приводимая профессором А.В.Губановым в своей научной работе: «Граждане считают, что
полицейские должны обладать мудростью Соломона, храбростью Давида, терпением Иакова, умением руководить, присущим Моисею, добротой самаритянки, стратегическим
гением Александра Македонского и, наконец, полным знанием всех областей физических,
биологических и общественных наук. Если бы человек обладал всеми этими качествами,
он мог бы стать хорошим полицейским»2.
Анализ принятой на Западе системы профессионального отбора позволяет выделить
два основных условия формирования полицейских органов:
- гражданин, которому в перспективе может быть доверено исполнение правоохранительных обязанностей, должен пройти тщательный отбор в соответствии с личными качествами;
- претендент должен соответствовать принятым в данном обществе этическим нормам.3
Изучение различных источников показывает, что на Западе сложилась достаточно рациональная и детально продуманная концепция карьеры на государственной службе. Ее
суть довольно четко выразил французский ученый Бернар Гурней4, который считал, что в
данной концепции можно выделить 3 основные идеи:
“Во-первых, государственная служба рассматривается как особая профессия, глубоко
отличная от других, несмотря на видимость сходства. Поскольку этот род занятий требует ознакомления со сведениями особо важного характера и соответствующего умонастроения, необходимо, чтобы люди, находящиеся на службе у государства, отдавали ей всю
профессиональную жизнь и посвящали себя ей полностью. Следовательно, государственная служба должна приносить им материальное и моральное удовлетворение, по крайней
мере, равное тому, которое они могли бы получить на другой работе”.
“Вторая, вытекающая из предыдущей, идея состоит в том, что в интересах привлечения и закрепления людей на государственной службе необходимо довести до сознания
каждого, что пребывание на государственной службе и успех карьеры (если только нет
серьезных упущений) зависят исключительно от них самих… Условия работы государственных служащих фактически и юридически должны устанавливаться в соответствии с
идеей безопасности и гарантий: необходима уверенность служащих в том, что они рискуют потерять свое положение или законное право на определенное продвижение по службе только при наличии серьезных к тому оснований, оценка которых производится беспристрастными инстанциями. Влияние произвольно принятых решений на прохождение
службы должно быть исключено”.
“… для того чтобы привлечь и закрепить на государственной службе ценных для нее
людей и облегчить их включение в коллектив, необходимо, чтобы служба эта обладала
известным престижем, а служащим были бы предоставлены некоторые привилегии”.
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Prestige of Service// Police Chief. -1996. -N. 12. -P.13.
См.: Губанов А.В. Основы организации и функционирования полиции зарубежных государств и
использование их опыта для совершенствования деятельности органов внутренних дел России:
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Лойт Х.Х. Государственная кадровая политика в России и ее реализация в органах внутренних
дел (исторический и правовой аспект). Автореферат дисс.докт.юрид.наук. – СПб., 1998.
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Комплектование полицейского аппарата чаще всего осуществляется путем дискреционного назначения и конкурсного отбора. Дискреционный метод назначения осуществляется следующими способами:
- по неограниченному усмотрению вышестоящей инстанции;
- из числа кандидатов, выдержавших экзамены, но также по усмотрению начальника;
- за особые заслуги;
- за выслугу лет1.
В дискреционном порядке производится замещение наиболее ответственных постов руководителей национальной полиции, ее региональных органов, подразделений министерского уровня В дискреционном порядке производится замещение наиболее ответственных постов - руководителей национальной полиции, ее региональных органов, подразделений министерского уровня. Использование данного метода в принципе чревато
злоупотреблениями, опасностью назначения на ключевые должности некомпетентных
лиц или находящихся в личной зависимости от начальника. Но считается, что назначение
по усмотрению оправдано, поскольку это является определенной гарантией обеспечения
интересов высшей государственной администрации в сфере кадровой политики.
Существующая в развитых зарубежных странах система управления создала достаточно жесткий, точный и по сути универсальный алгоритм движения на высшие ступени
полицейской иерархии, ориентированный прежде всего на соответствие решений руководителя официальной идеологии, способность предвидеть социальные, политические,
экономические и иные последствия этих решений, а также безупречность его моральных
качеств с точки зрения общественности.
В некоторых государствах (США, Италия и др.) дискреционный порядок применяется
и при наборе на средние и низшие должности в полицейских формированиях муниципального подчинения.
Путем выборов комплектуются в основном руководящие полицейские кадры, но в
очень немногих странах. Например, в Швейцарии выбираются начальники полиции кантонов и их заместители, в США – начальники полиции городов и шерифы, представляющие полицейскую власть в сельской местности.
Однако преобладающим при комплектовании полицейских аппаратов является все же
конкурсный метод. Об организации конкурсов, месте, сроке, порядке их проведения, количестве имеющихся вакансий, основных требованиях, предъявляемых к претендентам,
предварительно сообщается в ведомственных изданиях и средствах массовой информации. Конкурсные испытания состоят из нескольких этапов.
Для участия в конкурсе, особенно закрытого типа, привлекаются лица, в обязательном
порядке имеющие опыт и определенные навыки полицейской работы, что является необходимыми условиями для успешной деятельности в сфере борьбы с конкретными видами
наиболее тяжких преступлений.
Так, французским законодательством предусмотрено, что таким лицам должны предоставляться 60% вакансий в корпусе комиссаров и 50% - в корпусах младших офицеров
и офицеров полиции.
В Италии количество сотрудников полиции не должно превышать 30% от всех участников в конкурсах на замещение должностей командирского состава2.
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См. подробнее: Бобырев В.В. Организационно-правовые основы кадрового обеспечения деятельности полиции государств Западной Европы: Дис. … канд. юрид. наук:Москва, 2002.
Губанов А.В. Основы организации и функционирования полиции зарубежных государств и использование их опыта для совершенствования деятельности органов внутренних дел России:
Дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02 Москва, 1997.С.
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Понятно, что изучение зарубежного опыта не обозначает необходимость его прямого
перенесения в практику работы национальных политических систем. Но анализ этой деятельности и использование отдельных подходов или элементов, безусловно, являются
полезными. Известно, что изучение достижений других всегда обогащает собственную
деятельность, дает возможность внести в нее необходимые коррективы, раскрывает еще
неиспользованные возможности.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ
КИПЕР Наталья Григорьевна
Адъюнкт Академии Управления МВД России

ABSTRACT
The author suggests to research in detail classifying of administrative dispute from jurisdictional
in this issue:
a) deliction kind of administrative disputes;
b) disciplinary disputes;
c) disputes about complaints applications and actions.
Naturally, these kinds of administrative disputes are not completed. There can be suggested
classification by subjects, objects of administrative disputes; disputes, followed (resulted) from
administrative-legal and public legal relationships; disputes can be classificated by financial and
trial (legal) character, by property and improperly character, etc. But the author suggests the main
positions of this problem, witch occur to be actual in both theoretical and practical spheres.
Классификация происходит от лат. сlassis – разряд и facere - делать – особый случай применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую
совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и т.д.)1.
Классификация административно-правовых споров, под которыми мы понимаем особую разновидность комплексных правоотношений материально-правового и процессуального характера имеет не только научное, но и практическое значение в силу того, что
порядок их разрешения, включая подведомственность, зависит от относимости споров к той
или иной категории.
ЮРИСДИКЦИОННЫЙ АСПЕКТ данной проблемы, то можно разделить на три основных вида:
- а) правонарушения как вид административно-правового спора;
- б) дисциплинарные споры;
- в) споры по жалобам, заявлениям и искам;
а) Исходя, из понятия административно-правового спора можно с четкостью определить, что административные правонарушения являются одним из видов административно-правовых споров. Формально виды административных правонарушений в зависимости от родового объекта помещены в КоАП в разные главы раздела II Особенной части2.
Производство по делам об административных правонарушениях является одной из
1

2

Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. Изд-ние пятое, Изд-во Политической литературы,
М., 1986, С. 200; Ожегов С.И. Словари русского языка: Под ред. док. фил. Наук, проф. Н.Ю.
Шведовой. – 13-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1981, С. 245.
См.: Гл. 5. 5.1-5.44; Гл. 6, ст. 6.1-6.14; Гл. 7, ст. 7.1-7.28; Гл. 8, ст. 8.1-8.40; Гл. 9, ст. 9.1-9.14; Гл. 10, ст.
10.1-10.14; Гл. 11, ст. 11.1-11.29; Гл. 12, ст. 12.1-12.36; Гл. 13, ст. 13.1-13.24; Гл. 14, ст. 14.1-14.25; Гл.
15, ст. 15.1-15.26; Гл. 16, ст. 16.1-16-22; Гл. 17, ст. 17.1-17.13; Гл. 18, ст. 18.1-18.14; Гл 19, ст. 19.119.25; Гл. 20, ст. 20.1-20.27; Гл. 21, ст. 21.1-21.7. КоАП РФ от 30.12.2001. № 195-ФЗ //СЗ РФ 07.01.2002 - N 1 (ч. 1)- ст. 1; Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.. Административное право
России. Учебник, «Изд-во Проспект», 2006, М., С. 295-299.
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сторон административно-процессуальной деятельностью, осуществляемой органами исполнительной власти, а также их должностными лицами. Вместе с тем, субъектами такой
деятельности являются судьи, которые рассматривает ряд дел об административных правонарушениях. Процессуальный характер производства свое основное выражение получает в реализации санкций правовых норм, устанавливающих административную ответственность физических и юридических лиц за совершаемые ими административные правонарушения, предусмотренные Особенной частью КоАП РФ. Разрешение дела предполагает принятие по итогам его рассмотрения мотивированного постановления о назначение административного наказания (либо отказ от его назначения) и его исполнение. В
рамках юрисдикции органов исполнительной власти (должностных лиц) осуществляется
и привлечение к дисциплинарной ответственности государственных служащих1.
б) Дисциплинарные споры часть дисциплинарного производства которое, в свою очередь, заключается в применении к государственным служащим, совершившим правонарушение в виде должностного проступка, дисциплинарных взысканий предусмотренных
правовыми нормами. При этом под должностным проступком понимается неисполнение
или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на него обязанностей2.
Но поскольку, административные правонарушения и дисциплинарные споры не являются
предметом данного исследования, мы их только упоминаем их как вид административно-правового спора, и дальше будем рассматривать более подробно споры по жалобам, заявлениям
и искам, что в свою очередь, и определяют предмет исследования данной работы.
в) Впервые право на обращение было закреплено в Конституции СССР 1977 г., а также
в Конституции РСФСР 1978 г., что стало важным шагом в развитии данного института.
В целях нормативной конкретизации и последующей полноценной реализации положения ст. 33 Конституции РФ 1993 г., в соответствии с которым граждане Российской
Федерации имеют право обратиться лично либо через своего законного представителя, а
также направить индивидуальное или коллективное обращение в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, 2 мая 2006 г. Президентом
Российской Федерации был подписан принятый в апреле 2006 г. Федеральным Собранием
Российской Федерации Федеральный закон N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пришедший на смену правовому массиву, регулировавшему данный вопрос на протяжении последних лет3.
1
2

3

Тихомиров С.В. Административное право России. Учебник, «Изд-во Проспект», 2006, М. С. 642.
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.. Административное право России. Учебник, «Изд-во
Проспект», 2006, М., С. 643-644.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. N 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968.
N 17. Ст. 144; Закон СССР от 26 июня 1968 г. N 2830-VII «Об утверждении Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. N 27. Ст. 237; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 4 марта 1980 г. N 1662-X «О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. N 11. Ст. 192; Закон СССР от 25 июня 1980 г. N 2365X 2 «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты СССР» (в части, касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан») // Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. N 27. Ст. 540; Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 2 февраля 1988 г. N 8422-XI «О внесении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» //
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Действия ФЗ № 59-ФЗ не распространяется на обращения, подлежащие рассмотрению
в порядке уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного судопроизводства.
Особая процедура рассмотрения обращения граждан предусмотрена ФКЗ от 26 февраля
1997 «Об Уполномоченным по правам человека РФ»1. Раздел VII Налогового кодекса РФ2
регламентирует порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия должностных лиц. Глава 7 Таможенного кодекса РФ3 устанавливает порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.
Что кается определение законом пределов субъективного права4, то оно необходимо
для того, чтобы гражданин знал рамки дозволенного поведения и не вторгался в пределы
законных интересов других лиц, общества и государства. Только при соблюдении данного
условия все граждане могут беспрепятственно осуществлять свои права и свободы.
Одним из средств установления и поддержания такого порядка в обществе являются
ограничения прав и свобод. «При осуществлении своих прав и свобод, - говорится в ст. 29
Всеобщей декларации прав человека5, - каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно и с целью обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». На ряду с основным международным документом были приняты и другие
международные акты, защищающие права и свободы граждан6.

1

2

3
4

5

6

Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. N 6. Ст. 94; Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 9004-XI
«Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР» (в части, касающейся утверждения Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О внесении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан») // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1988. N 22. Ст. 361;З РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» от 27.04.1993 N 4866-1 // РГ № 89. 12.05.1993 г.
ФКЗ № 1-ФЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля
1997 г. // СЗ РФ 1997. № 9. Ст. 1011.
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г. с изм. //
СЗ РФ № 6. Ст. 636.
Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. № 61 ФЗ с изм. // СЗ РФ 2006 г. № 6. Ст. 640
См.: Г. Ф. Шершеневич. Общая теория права, вып. III. М., 1912, С. 611-616. - В своей статье о
субъективном праве «Некоторые вопросы учения о субъективных правах» («Правоведение»,
1958, № 1, С. 29) А. В. Мицкевич напрасно приписал Шершеневичу идею отрицания субъективного права. В действительности Шершеневич наиболее последовательно (по сравнению с другими авторами) отстаивал самостоятельный характер обеих понятий. Он писал: «Нормы объективного права создают массу субъективных прав, как стены дома образуют его комнаты. Следовательно, логически и генетически объективное право предшествует субъективному» (Г. Ф.
Шершеневич. Общая теория права, вып. III, стр. 614); Р. Иеринг. Цель в праве. СПб., 1881, С. 9596. (Рудольф Иеринг выдвинул в противовес теории воли теорию интереса. Видя задачу права
в обеспечении, интереса, Иеринг пришел к выводу, что субъективное право — это юридически
защищенный интерес.); Абулказин С.Б. Административно-правовые отношения в деятельности
милиции по охране общественного порядка. Караганда. 1984. С. 13. (Субъективное право—это
реальная возможность участника административно-правового отношения совершать (или не
совершать) определенные действия. Что касается прав, вытекающих непосредственно из закона,
то они есть правоспособность).
Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948
года. // «СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и
материалы»: Сборник. – М., 1989.
См. например: Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом
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В соответствие с вышеуказанной декларацией российская Конституция (ч. 3 ст. 55)
констатирует, что “права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц”.
В настоящее время большинство субъектов Российской Федерации приняли свои законодательные акты, регулирующие рассматриваемые процедуры, например: Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке рассмотрения предложений, писем, заявлений и жалоб»1, Закон «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан»2, Закон города Москвы «Об обращениях граждан»3, Закон Свердловской области «Об обращениях граждан»4,
Закон Московской области «Об обращениях граждан»5, Закон Приморского края «Об обращениях граждан»6.
В законах субъектов Российской Федерации используются почти идентичные понятия, которые установлены, например, в Законе “Об обращениях граждан в Республике
Башкортостан” (ст. 2). В административно-правовой литературе между различными видами обращений граждан проводится граница по предмету обращения.
Л.Л. Попов утверждает, что обращения граждан могут быть трех видов: предложения,
заявления, жалобы7. Этой точки зрения придерживаются большинство ученных8.
Хаманева Н.Ю. поясняет, что термин «обращение» носит собирательный характер, и
указывает, что действующее законодательство включает в него предложение, заявление,
ходатайство и жалобу.9
В.В. Мальков, указывая, что термин «обращение» является родовым понятием и, проводя разграничение между терминами «жалоба» и «заявление», указывает, что основным
критерием такого разграничения является наличие или отсутствие нарушения субъек-

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР, 1991, №52, ст.1865.; Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Заключена в Риме 4 ноября 1950 года. //СЗ РФ, 1998, №20, ст.2141.;
Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный Генеральной
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года. //«СССР и международное сотрудничество в области
прав человека. Документы и материалы»: Сборник. – М., 1989 г. и т. д.
1
Закон Республики Саха (Якутия) от 16 октября 2003 г. 83-З N 155-III «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Республике Саха (Якутия)».
2
Закон Республики Башкортостан от 7 апреля 1997 г. N 85-З «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» (в ред. от 23 ноября 1999 г. и от 25 июля 2001 г.).
3
Закон города Москвы от 18 июня 1997 г. N 25 «Об обращениях граждан» (в ред. от 21 июня 2000 г.).
4
Закон Свердловской области от 9 января 1998 г. 4-ОЗ «Об обращениях граждан».
5
Закон Московской области от 2 ноября 1999 г. N 76/99-ОЗ «Об обращениях граждан» (в ред. от 1
апреля 2002 г.).
6
Закон Приморского края от 5 июля 2000 г. N 97-КЗ «Об обращениях граждан» (в ред. от 26
ноября 2001 г.).
7 См.: Административное право: Учеб. / Под ред. ЛЛ. Попова. М.: Юристъ, 2002. С. 115-121.
8
См., например: Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Основные
понятия и институты: Учеб. М.: Зерцало – М, 2004. С. 84-91; Конин Н.М. Административное
право России: Учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 51-53; Махина С.Н.
Административный процесс: Проблемы теории, перспективы правового регулирования.
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1999. С. 89-93; Смоленский М.Б. Административное право:
Учеб. Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 57-60; Тихомиров С.В. Административное право Российской
Федерации: Учеб. Пособие. М.: Юрлитинформ, 2003. С. 237-243 и др.
9
См.: Административное право Российской Федерации: Учеб./ Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М.:
Юрисить, 2004. С. 95-103.
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тивных прав1. Такого же мнения придерживался и А.Е. Лунев2. В.Д. Сорокин дифференцировал жалобы и заявления, указывая, что цели, преследуемые жалобами и заявлениями
существенно различны: рассмотрение жалоб и разрешение споров действия в своей сущности однотипные, поскольку жалоба есть ни что иное, как разновидность споров3.
В некоторых законах используются и дополнительные определения. Например, в ст. 2
Закона города Москвы “Об обращениях граждан” содержится понятие “петиции” - коллективные обращения граждан в органы власти города о необходимости проведения общественных реформ или частичного изменения городского законодательства. В ст. 3 Закона Республики Саха (Якутия) “О порядке рассмотрения предложений, писем, заявлений и жалоб” говорится, что письмо - форма обращения граждан, а заявление - сообщение о правонарушении, обращение в целях реализации прав и законных интересов граждан, государственных, общественных и иных организаций.
Как показывают источники нормативного и научного4 содержания, строгой единого
мнения по классификации обращений граждан в настоящее время не существует. Однако
проблема классификации обращений не просто отвлеченно-научная, а имеет огромное
значение для нормативного правового регулирования работы с обращениями граждан.
Эту проблему можно рассмотреть:
А) по форме подачи обращения: а) устная; б) письменная;
Б) по содержанию.
Что касается классификации обращений по содержанию, то здесь ситуация значительно сложнее. Указ “О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан”5
только перечислял три вида обращений: предложения, заявления и жалобы, не определяя
эти понятия. Ситуация изменилась лишь в связи с принятием Законов “Об обращениях
граждан” в субъектах Российской Федерации, а впоследствии и комментируемого Закона,
в котором представлена система довольно разобщенных понятий, объединенных единым
термином “обращение”.
На наш взгляд легальными и допустимыми являются любые формы официального
выражения несогласия лиц с действиями и бездействиями органов и лиц, наделённых государственно-властными полномочиями.
Согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. подчеркивается содержащимися в нем дефинициями
основных понятий производства по обращениям граждан. Так, ст. 4 данного закона, в частности, определяет:
1) обращение гражданина – направленный в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу письменные предложения, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления;
Представляется, что подобное определение громоздко, хотя сущность предложения
1
2

3
4

5

Мальков В.В. Советское законодательство о жалобах и заявлениях. М.: Изд-во. МГУ. 1967. С. 12, 16.
Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении. М. Юрид. лит.
1963. С. 153.
Сорокин В.Д.Проблемы административного процесса. М: Юрид. лит., 1968. С. 80.
См., например: Ямпольская Н.А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // Вопросы советского государственного права. М., 1959; Козлов Ю.М. Прием и рассмотрение жалоб и
заявлений трудящихся в органах советского государственного управления. М., 1955; Мальков В.В.
В учреждение поступила жалоба. М., 1972; Ремнев В.И. Право жалобы в СССР. М., 1964.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. N 2534-VII “О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан”.
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оно передает верно. Предложение не связано ни с нарушением, ни с реализацией какихлибо прав заявителя, оно направлено на внесение изменений в существующий порядок.
По мнению Атаманчука Г.В. обращение гражданина – это юридическая форма реализации гражданами своих прав и свобод, их взаимодействия с государственными и общественными органами1.
2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономических и иных сфер деятельности государства и общества;
Предложение является одной из важнейших форм реализации права граждан на участие в управлении, зафиксированного в ч. 1 ст. 32 Конституции РФ. Как видно из определения, предложения могут быть самыми различными по содержанию. Данная форма обращений - одно из наиболее весомых проявлений народовластия. Внося предложение,
гражданин не преследует личной цели, не стремится защитить свои права от нарушений,
а пытается воздействовать на принятие решений государственной властью, органом местного самоуправления, т.е. реализует одно из главнейших гражданских прав - право непосредственного участия в управлении государством. Право предложения является как
бы реальным, “вещественным” подтверждением того, что власть в России исходит от народа и может реализовываться им непосредственно, как на это указывает ст. 3 Конституции РФ. Поэтому, сколь бы ни было незначительно число предложений, к ним надлежит
относиться предельно внимательно.
3) заявление – просьба гражданина о содействии и реализации его конституционных
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатков в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
На наш взгляд данное определение в значительной степени противоречит ст. 2, ч. 1 ст.
17 и ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, так как указывает лишь на права, закрепленные в ней и
законодательстве, в то время как из данных выше статей Основного закона прямо следует,
что “отсутствие в Конституции прямой записи общепризнанного права или свободы человека… не означает их отрицания (непризнания)”2. Значит, в соответствии со ст. 45 Конституции государственной защите подлежит любое из общепризнанных прав, если даже
оно и не закреплено внутригосударственным законодательством. Поэтому данное определение требует частичной корректировки, однако в целом оно представляется более или
менее правильным.
Например, В.И. Ремнев определял заявление следующим образом - как “обращение
гражданина по поводу реализации права или законного интереса в порядке обычной,
нормальной деятельности органов государства или общественной организации”3. Здесь
нужно обратить внимание на то, что и жалоба, по замечанию В.В. Малькова, подается и
рассматривается в порядке обычной деятельности госорганов. Разграничение между жалобой и заявлением, по В.В. Малькову, должно проводиться по иным основаниям. Предметом заявления является не обжалование каких-либо нарушений субъективных прав и
1

2

3

Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: ОмегаЛ, 2006. – С.548.
Витрук Н.В. Комментарий к ст. 55 Конституции РФ // В кн.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1997. С. 249.
Ремнев В.И. Право жалобы в СССР. М., 1964. С. 24.
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интересов, а, во-первых, реализация через соответствующие органы законных прав и интересов граждан и, во-вторых, реализация права на участие в управлении делами государства путем информирования о различных недостатках, недочетах, злоупотреблениях1.
4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц2.
Таким образом, в жалобе наиболее ярко проявляется сочетание публичного и частного интереса, характерного для обращений граждан вообще.
Однако подача жалобы не сводится к осуществлению только охранной функции. Исследование социально-правовой сущности этого института дает основание полагать, что
жалобы имеют двуединое значение. Во-первых, они выступают в качестве средства защиты прав и законных интересов человека, нарушенных действиями или бездействием властных структур, во-вторых, уведомляя о недостатках в их работе, способствуют устранению последних, улучшению работы государственного аппарата, укреплению режима законности. Одна из основных функций конституционного права на обжалование - служить
средством охраны прав и законных интересов граждан. Гражданин посредством своего
обращения может участвовать в управлении общественными и государственными делами, выражать свою позицию, личное мнение о различных вопросах - в этом заключается
один из аспектов института права жалобы. Вместе с тем данное положение требует, как
представляется, уточнения.
Практика и опыт многих десятилетий показали, что главной целью, которую ставит
гражданин, обращаясь с жалобой, является либо защита собственных нарушенных прав,
либо устранение препятствий для осуществления гражданином его прав и свобод. Лишь
опосредованно, в ходе борьбы за свои права, гражданин участвует в управлении делами и
общества, и государства, точнее, в деятельности по укреплению законности. Любой человек, обращаясь с жалобой с целью защитить нарушенные права, тем самым доводит до
сведения компетентных органов факты, которые, по его мнению, являются негативными,
вызывают нарушение его прав и интересов и нуждаются в устранении.
Подавая жалобу, гражданин проверяет соответствие поведения различных органов и
должностных лиц установленным для них масштабам поведения для выявления и недопущения возможных отклонений. Следовательно, право на жалобу представляет собой
важное средство общественного контроля. В этом смысле, используя право на жалобу,
гражданин выражает свое отношение к тем или иным реалиям. Подобная информация,
заложенная в данных обращениях, должна восприниматься как существенный источник
выявления общественных интересов.
Таким образом, очевидно, что право на жалобу, прежде всего обеспечивает личный
интерес гражданина в защите его нарушенного права либо коллектива в отношении своих
представителей.
Обжалованы, могут быть любые действия, а также бездействие работников любых органов, предприятий, учреждений, организаций расцениваемые как неправильные. Предмет жалобы – не только незаконные, но и нецелесообразные или аморальные деяния3.
Анализируя институт права жалобы в отдельных зарубежных странах Н.Ю. Хаманева,
в частности, обосновало вывод о том, что жалоба является средством защиты прав, сво1
2

3

Мальков В.В. Советское законодательство о жалобах и заявлениях. М., 1967. С. 11, 12.
Ст. 4 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ // CЗ РФ. - 08.05.2006. - № 19. – Ст. 2060.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н., Административное право: Учебник для вузов. – 2е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 163.
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бод и законных интересов граждан, нарушенных деяниями или актами государственных
органов, иных структур, должностных лиц, а также одним из средств осуществления этих
прав. Путем подачи жалобы, граждане реализуют предоставленные им государством права или требуют восстановления нарушенных прав1.
Ходатайство – обращение в государственный орган или орган местного самоуправления, не предусматривающий обязанность государственного органа или органа местного самоуправления, не предусматривающий обязанность государственного органа или
органа местного самоуправления удовлетворить заявленные требования. Отказ в удовлетворении ходатайства не может быть обжалован. Повторная подача ходатайства допускается по истечении года со дня отказа в удовлетворении предыдущего ходатайства. Указанная характеристика делает ходатайство особым правовым инструментом, способным
содействовать обеспеченью эффективности публичного управления и режима законности осуществляемых управленческих действий.
Петиция – коллективное обращение граждан Российской Федерации в законодательный орган Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования с инициативой принятия, изменения или отмены федерального (конституционного) закона, закона субъекта Российской Федерации, нормативно-правового акта,
действующего в муниципальном образовании. Процедура реализации права петиции
должна устанавливаться специальным федеральным и региональным законом, а также
муниципальными нормативными правовыми актами2.
Полагаем, что целесообразно было бы рассматривать более подробно классификацию
по внесудебным и судебным порядкам разрешения административно-правовых споров
Предлагаем изначально рассматривать классификацию по компетентным органам
разрешающие административно-правовые споры:
1. Административно-правовые споры, разрешаемые в судебном порядке3:
а) административно-правовые споры, разрешаемые Конституционным Судом РФ в
порядке конституционного судопроизводства;
б) административно-правовые споры, разрешаемые судами общей юрисдикции в порядке производства по делам, вытекающим из административно-правовых отношений,
закрепленном ГПК РФ, а также в порядке обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях, закрепленном статьями 30.1-30.8 КоАП РФ4;
в) административно-правовые споры (включая обжалование наложенных административных наказаний), разрешаемые арбитражными судами в порядке, установленном
АПК РФ;
г) административно-правовые споры, разрешаемые конституционными (уставными)
субъектов РФ5.
1
2

3

4
5

Хаманева Н.Ю. Право жалобы граждан в европейских социалистических стран. М., 1997. С. 13.
Новиков А.В. Обращения граждан (административно-процедурные правовые аспекты). Дисс…
канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.- С. 9-10
А.В.Воронков, исследуя подведомственность споров в сфере исполнительной власти юрисдикции
именно административных судов Франции, где это является, по его мнению, одним из главных
признаков исполнительной власти, справедливо указывает, что в России сложилось
принципиально иная ситуация: подведомственность распределена между Конституционным
Судом РФ, судами общей юрисдикции, арбитражными судами и конституционными (уставными)
судами субъектов РФ. (см.: Воронков А.В. Проблемы теории административного права:
сравнительно-правовое исследование. СПб., 2001. С. 26.)
См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ч.1. Ст. 1.
В трех субъектах РФ, где созданы конституционные (уставные) суды. (См.: Кряжков В.А.
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2) Административно-правовые споры, разрешаемые в административном порядке:
а) административно-правовые споры, разрешаемые в порядке альтернативной судебно-административной подведомственности;
б) административно-правовые споры, разрешаемые в порядке вышестоящими органами или должностным лицом.
3) Административно-правовые споры, разрешаемые в порядке согласительных процедур1.
Если соединить проведенные 2,3 подведенные классификации, то обнаруживается их
естественное взаимное пересечение, то есть споры, отнесенные к одной из категории по
критерию правоотношения и субъектного состава, полностью или частично входят в одну
из категорий споров по органам их разрешающим и по порядку разрешения. Большинство административно-правовых споров могут быть разрешены в судебном порядке независимо от предварительного административного обжалования, хотя ранее для некоторых
актов, например, налоговых органов устанавливалось предварительное административное обжалование2.
Естественно, вышеизложенные виды административно-правовых споров на этом не
заканчиваются можно предложить еще классификацию по: субъектам административного спора, по предмету административно-правового спора, споры вытекающие из административно-правовых и публично-правовых отношений, можно классифицировать и по
материальному и процессуальному характеру, по имущественному и неимущественному
характеру и т.д., но мы предложили основные позиции данной проблемы которые являются актуальными как с теоретической так и с практической точки зрения.

1
2

Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации (правовые основы и практика)
М.: Формула права, 1999, 768 с.)
Лупарев Е.Б. Административно-правовые споры. Дисс. д-ра юрид. наук. С. 137-139.
См.: О государственной налоговой службе. Закон РСФСР от 21 марта 1991 (в ред. Законов РФ от
24 июня, 2 июля 1992 г., 25 февраля 1993 г., Федеральных законов от 13 июня 1996 г., 16 ноября
1997) // Ведомости СНД и ВС РСФСР 1991. № 15. Ст. 492; 1992 г. № 33. Ст. 1912; № 34. Ст. 1966;
1993 г. № 12. Ст. 429; СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2958. 1997 г. № 47. Ст. 5341.
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ANEXĂ
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
UNUVERSITATEA DE STAT „B.P. HAŞDEU” DIN CAHUL
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Standardul
academic şi profesional al specialistului cu studii superioare
în domeniul administraţiei publice

Domeniul fundamental al ştiinţei (cod 3): Ştiinţe sociale, economice şi drept;
Domeniul general de studii (cod 31): Ştiinţe politice;
Domeniul de formare profesională (cod 313): Administraţie publică;
Denumirea specialităţii: (cod 313.1): Administraţie publică.

CHIŞINĂU, 2007
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A p r o b a t:
a) la şedinţele Senatelor universitare de la:
- Universitatea de Stat din Moldova, Proces-verbal nr. 3 din 30 octombrie 2007;
- Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, Proces-verbal nr.2 din 30 octombrie 2007;
- Academia de Studii Economice din Moldova, Proces-verbal nr.4 din 31 octombrie 2007;
b) la şedinţele Consiliilor facultăţilor de profil:
- „Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative” a Universităţii de Stat din
Moldova, Proces-verbal nr. 11 din 29 iunie 2007;
- „Drept şi Administraţie Publică” a Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu”
din Cahul, Proces-verbal nr.8 din 18 iunie 2007;
- „Economie Generală şi Drept” a Academiei de Stdii Economice din
Moldova, Proces-verbal nr.11 din 15 iunie 2007.
c) la şedinţele Catedrelor de specialitate:
- „Ştiinţe administrative” a Universităţii de Stat din Moldova, Proces-verbal nr.11 din 31 mai
2007;
- „Administraţie publică” a Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, Proces-verbal nr.9
din 13 iunie 2007;
- „Management social” a Academiei de Studii Economice din Moldova, Proces-verbal nr.11
din 15 iunie 2007;
- „Administrare de Stat şi Municipală” şi „Economie şi Management public” ale Academiei
de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Proces-verbal nr.9 din 30 mai
2007.
Elaborat cu suportul financiar al Fundaţiei SOROS – MOLDOVA în cadrul Proiectului
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Preambul
Transformările democratice şi complexitatea problemelor cu care se confruntă la etapa
actuală societatea moldovenească aflată în proces de modernizare, afirmarea tot mai activă a
aspiraţiilor proeuropene a Republicii Moldova, mutaţiile ce au loc în conştiinţa socială drept
consecinţă a acestor schimbări, presupun şi o nouă viziune asupra problemei pregătirii
cadrelor pentru administraţia publică.
Instituţionalizarea noului sistem politic şi desfăşurarea în contextul acestor procese a
reformei administraţiei publice, impune necesitatea ajustării sistemului de pregătire a
cadrelor pentru administraţia publică din Republica Moldova la rigorile europene.
Experienţa acumulată în ţările vest-europene demonstrează că obiectivele principale ale
procesului de pregătire a cadrelor pentru administraţia publică sînt susţinerea proceselor
transformatoare din societate şi implementarea tehnologiilolor moderne de administrare.
Aceste obiective sînt caracteristice la etapa actuală şi pentru administraţia publică din
Republica Moldova, realizarea cărora poate fi efectuată prin adaptarea sistemului de pregătire
a cadrelor pentru administraţia publică la cerinţele europene.
Aderarea la 19 mai 2005 a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna presupune o
reformare, o modernizare şi o reconceptualizare de structură, conţinuturi şi finalităţi a
învăţămîntului superior. Aceasta se referă şi la instituţiile şi facultăţile care pregătesc
specialişti cu studii superioare în domeniul administraţiei publice.
Una din cerinţele Procesului de la Bologna este standardizarea învăţămîntului superior
prin stabilirea sistemului de calificări, ca o premisă de asigurare a calităţii pregătirii
specialiştilor cu studii superioare. Pentru Republica Moldova, standardizarea învăţămîntului
nu este o activitate cu titlu de noutate absolută. Ea este prevăzută în articolul 7 al Legii
învăţămîntului adoptată la 21 iulie 1995, în care se stipulează că sistemul de învăţămînt are la
bază standardele educaţionale de stat care stabilesc cerinţele minime obligatorii faţă de
diversele niveluri şi trepte de învăţămînt şi care constituie baza aprecierii obiective a nivelului
de pregătire generală şi profesională a absolvenţilor.
Programul de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului din16 august 2005 prevede, de rînd cu alte sarcini, definitivarea
elaborării şi implementării standardelor educaţionale şi profesionale în învăţămîntul
superior.
În acest context, şi luînd în vedere, pe de o parte, reforma administraţiei publice aflată în
desfăşurare, care înaintează exigenţe sporite faţă de personalul angajat în serviciul public iar,
pe de altă parte, aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna şi acţiunile de ajustare
a învăţămîntului superior la rigorile sistemului european, elaborarea Standardului academic
şi profesinal al specialistului în domeniul administraţiei publice a devenit o necesitate.
Elaborarea Standardului este condiţionată de necesitatea sincronizării procesului de
formare a specialiştilor pentru domeniul administraţiei publice cu exigenţele faţă de
pregătirea profesională a angajaţilor din administraţia publică, care derivă din statutul
juridic al funcţionarului public reglementat de Legea serviciului public adoptată la 04 mai
1995. Standardul este menit să asigure pregătirea profesională a specialiştilor în conformitate
cu exigenţele expuse în statutul juridic al funcţionarului public, ţinînd seamă de evoluţia
administraţiei publice în aspect instituţional şi funcţional. Numai în aşa fel, specialistul va
corespunde rigorilor mereu crescînde faţă de activitatea administrativă.
Conştientizînd necesitatea diversităţii şi recunoscînd dreptul la autonomia universitară
în domeniul planificării şi desfăşurării procesului de pregătire a specialiştilor pentru
administraţia publică, în corespundere cu specificul fiecărei instituţii de învăţămînt
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preocupată de această activitate, se consideră, în acelaşi timp oportună, stabilirea unor
exigenţe comune faţă de formarea specialiştilor pentru acest domeniu. Cele menţionate se
referă îndeosebi la evaluarea competenţelor profesionale ale acestora, reieşind din solicitarea
practicii administrative şi avînd ca scop îmbunătăţirea calităţii pregătirii personalului.
Aceasta se mai justifică şi prin faptul că administraţia publică, în calitate de sistem, cu
caracteristicile sale proprii, în general, şi în domeniul resurselir umane, în particular, necesită
şi un sistem unic de pregătire a specialiştilor pentru acest domeniu, activitate care are ca temei
prevederile Clasificatorului unic al funcţiilor publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 151 din 23 februarie 2001. Avînd ca punct de pornire structura
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, Clasificatorul nominalizat specifică
funcţiile publice pasibile de exercitat în sistemul administraţiei publice. Standardul academic şi
profesional al specialistului cu stidii superioare din administraţia publică are menirea să
determine competenţele profesionale necesare pentru ocuparea şi exercitarea funcţiei publice.
Suportul metodologic al elaborării Standardului academic şi profesional al specialistului cu
studii superioare în domeniul administraţiei publice îl constituie abordările teoretico-conceptuale
privind învăţămîntul universitar, în general, normarea şi standardizarea lui, în particular, precum
şi elaborările conceptuale privind exigenţele faţă de resursele umane din administraţia publică. În
calitate de surse metodologice servesc Concepţia învăţămîntului, Concepţia standardelor de
formare profesională iniţială în învăţămîntul universitar, Concepţia cu privire la politica de
personal în serviciul public, precum şi abordările conceptuale ale Procesului de la Bologna
privind asigurarea calităţii învăţămîntului universitar axat pe finalităţi şi competenţe profesionale
ale absolvenţilor.
Suportul juridic al elaborării Standardului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, Legea
învăţămîntului, Legea serviciului public, Clasificatorul unic al funcţiilor publice, Regulamentele
şi alte acte normative ale organelor de resort din Republica Moldova prin care se realizează
politica educaţională în învăţămîntul superior şi politia de cadre în serviciul public
Prin identificarea normelor unice faţă de competenţele profesionale ale viitorului specialist în
administraţia publică acceptate de către piaţa forţei de muncă, asigurarea calităţii formării
profesionale a specialistului pentru această sferă de activitate şi crearea mecanismului de evaluare
a ei, Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice are menirea să asigure adaptarea parametrilor învăţămîntului superior din
acest domeniu la exigenţele europene.

I. Conceptul de Standard academic şi profesional al specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice
1.1. Noţiunea de Standard academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice
Schimbările radicale ale sistemului social-politic din Republica Moldova în ultimele decenii
au condus la modificări esenţiale în structurile statale, în relaţiile dintre administraţia publică
centrală şi locală, schimbări de funcţii şi misiuni, obiective şi tehnici aplicative în activitatea
autorităţilor administraţiei publice. Aceste evoluţii din sistemul administraţiei publice impune o
reconceptualizare a pregătirii cadrelor pentru acest domeniu în instituţiile superioare de
învăţămînt.
În aceste condiţii, standardizarea pregătirii specialiştilor pentru administraţia publică este
determinată atît de modalitatea de funcţionare a sistemului de învăţămînt din Republica Moldova
încadrat în Procesul de la Bologna, precum şi de reformele proeuropene din administraţia publică
a ţării noastre.
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Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei
publice reprezintă un ansamblu de norme care stabilesc cerinţele minime obligatorii faţă de calificarea
profesională din finalul absolvirii studiilor cu o specificare în termeni de competenţe, grad de
înţelegere a procesului administrativ, capacităţi de aplicare şi integrare a celor studiate în activitatea
profesională desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice.
1.2 Obiectivele Standardului
Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice stabileşte următoarele obiective:
- stabilirea normelor unice faţă de competenţele profesionale, sporirea calităţii pregătirii
specialiştilor cu studii superioare în domeniul administraţiei publice în instituţiile de
învăţămînt superior din Republica Moldova;
- asigurarea unei mai bune interacţiuni a practicii administrative cu procesul de formare a
specialiştilor pentru sistemul administraţiei publice;
- crearea condiţiilor egale de realizare a unei pregătiri profesionale calitative la specialitatea
respectivă pentru toate instituţiile superioare de învăţămînt prestatoare de astfel de
servicii;
- instituirea unui mecanism de evaluare şi autoevaluare a calităţii procesului de formare a
specialiştilor pentru administraţia publică;
- adaptarea exigenţelor de pregătire profesională a specialistului din domeniul administraţiei
publice la rigorile europene.
1.3 Principiile de standardizare
Prevederile Sdandardului academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice se bazează pe principiile:
- integrităţii care presupune că pregătirea specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice trebuie să asigure formarea coplexă a sistemului de valori şi
competenţe necesare penrtru exercitarea funcţilor publice;
- continuităţii care prevede asigurarea unei strînse succesiuni între ciclul unu-studii de
licenţă, şi ciclul doi- studii de masterat în vederea formării specialistului capabil să exercite
funcţii publice la nivelul exigenţelor actuale;
- consecutivităţii care are menira să asigure o strînsă conexsiune între evoluţia proceselor
transformatoare din sistemul de învăţămînt superior şi a procesului de reformare şi
modernizare a administraţiei publice prin interacţiunea între practica administrativă şi
procesul de formare a cadrelor pentru administraţia publică;.
- flexibilităţiii care prevede adaptarea continuă a procesului de pregătire a specialiştilor
pentru administraţia publică la rigorile progresului social şi asigurarea prin aceasta a
îmbunătăţirii permanente a calităţii formării specialiştilor pentru domeniul administraţiei
publice.
- imparţialităţii care promoveză primatul calităţilor profesionale a specialiştilor pentru
administraţia publică şi asigură neutralitatea politică a procesului de pregătire a cadrelor
pentru serviciul public;
1.4 Funcţiile Standardului
Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice exercită următoarele funcţii:
- funcţia de reglementare a procesului de pregătire a specialiştilor pentru administraţia
publică;
- funcţia de asigurare a calităţii în pregătirea profesională a specialiştilor din domeniul
respectiv;
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- funcţia de omogenizare la nivel naţional a procesului de pregătire a specialiştilor pentru
domeniul administraţiei publice;
- funcţia de interacţiune între instituţiile de învăţămînt prestatoare de servicii în acest
domeniu şi autorităţile administraţiei publice, în calitate de beneficiari;
- funcţia de evaluare a competenţelor necesare pentru specialiştii din administraţia publică.

II. Exigenţele faţă de pregătirea profesională a specialistului cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice
2.1 Nivelele de manifestare a competenţelor profesionale ale specialistului cu studii superioare
în domeniul administraţiei publice
Pornind de la obiectivele trasate, funcţiile exercitate şi principiile promovate, Standardul
academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei publice
este axat nu numai pe normarea condiţiilor de formare a specialistului şi de realizare a procesului
de studii la această specialitate, dar pune un accent deosebit pe finalitatea studiilor, exprimată în
competenţe profesionale ale absolvenţilor facultăţilor respective şi evaluarea produsului finit al
procesului de instruire.
Aplicarea unor norme asupra procesului de formare a specialistului servesc ca o condiţie de
asigurare a parametrilor prestabiliţi pentru produsul instruirii în acest domeniu, care rezidă în
comportamentul profesional al viitorului specialist în domeniul administraţiei publice la nivel:
de cunoaştere; de aplicare; de integrare.
2.1.1 La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să cunoască abordările conceptuale şi aplicative privind administraţia publică şi rolul
ştiinţelor politice, administrative, juridice, economice, sociale şi psihologice în studierea şi
analiza complexă a fenomenului administrativ;
- să definească conceptele, doctrinele, teoriile clasice şi contemporane privind organizarea şi
funcţionarea guvernării şi administraţiei publice ca suport metodologic al activităţii
administrative;
- să cunoască originea şi evoluţia administraţiei publice, legităţile ei de dezvoltare, să
conştientizeze şi să poată explica caracterul evolutiv al administraţiei publice, să înţeleagă
interdependenţa factorilor economici, sociali, politici în procesul de evoluţie şi dezvoltare
a administraţiei publice;
- să conştienţizeze misiunea interdisciplinară a ştiinţei administraţiei în explicarea proceselor
administrative, să cunoască mecanismele şi tehnologiile administrative contemporane şi
modalităţile de implementare a lor;
- să perceapă formele de organizare a administraţiei publice, sistemul de relaţii în care sînt
implicate instituţiile administrative, principiile şi funciile administraţiei publuce la etapa
actuală şi căile de modernizare a administraţiei publice;
- să cunoască misiunile şi conţinutul politicilor publice şi sistemul de prestări servicii,
modalităţile de organizare şi funcţionare a lor, precum şi metodologia analizei eficienţei
acestora şi identificarea pîrghiilor de perfecţionare a lor;
- să conceapă ansamblul resurselor: umane, materiale, financiare, informaţionale necesare
pentru funcţionarea administraţiei publice, rolul deosebit al personalului în asigurarea
procesului de administrare;
- să înţeleagă locul şi rolul controlului ca o modalitate de verificare a activităţii administrative
şi de de eficientizare a procesului de administraţie.
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2.1.2 La nivel de aplicare:
- să aplicecunoştinţele însuşite la etapa de formare, în activitatea practică prin conceperea
utilităţii metodologice a lor şi ca surse informaţionale necesare în cadrul activităţii practice
în organele administraţiei publice;
- să utilizeze principalele repere teoretico–conceptuale şi aplicative a unităţilor de curs studiate
şi să le utilizeze în viitoarea activitate, în calitate de actor al procesului administrativ;
- să stabilească legăturile de interdependenţă între procesul de guvernare şi administraţia
publică, acţiunile practice ale acestora prin evidenţierea pîrghiilor şi mecanismelor de
punere în aplicare a lor;
- să compare diferite modele de administraţie implementate pe parcursul evoluţiei istorice şi
să stabilească legături de interdependenţă între regimurile politice existente şi modelele de
administraţie publică;
- să demonstreze utilitatea principiilor democratice de organizare şi funcţionare a administraţiei
publice şi să poată argumenta avantajele lor pentru practica administrativă, asigurînd
implementarea lor;
- să poată implementa tehnologiile administrative contemporane prin utilizarea sistemului de
relaţii şi principiilor moderne de administrare asigurînd, prin aceasta, sporirea eficienţei
procesului decizional în activitatea administrată;
- să posede capacitatea de a elabora şi promova politici publice adecvate solicitărilor sociale
prin diversificarea reţelei de prestări servicii şi utilizarea raţională a resurselor necesare
pentru funcţionarea administraţiei publice;
- să demonstreze necesitatea ajustării administraţiei publice din Republica Moldova la
standardele europene şi să identifice căile de realizare a acestei activităţi, specificînd rolul
administraţiei de stat şi municipale în acest proces, precum şi a personalului angajat în
administraţia publică.
2.1.3 La nivel de integrare:
- să posede capacitatea analizei interdisciplinare şi sistemice a activităţii administrative prin
utilizarea metodelor investigaţionale moderne şi asigurarea interferenţei cu practica
administrativă.
- să evalueze utilitatea teoriilor clasice şi contemporane privind administraţia publică în
activitatea administrativă actuală şi să poată asigura implementarea lor în activitatea
administrativă;
- să estimeze gradul de implementare în administraţia publică din Republica Moldova a
conceptelor privind administraţia publică performantă şi să poată formula soluţii privind
gestionarea acestui proces;
- să formuleze propuneri privind optimizarea organizării şi funcţionării administraţiei
publice, pornind de la reperele teoretico-ştiinţifice studiate şi să idetifice modalităţile de
implementare a acestora în activitatea practică;
- să recomande soluţii privind posibilitatea renovării sistemului comunicaţional din
administraţia publică prin stabilirea unor relaţii publice eficiente şi instituirii normelor
comportamentale adecvate administraţiei publice moderne;
- să selecteze şi să utilizeze cadrul juridic al administraţiei publice în vederea perfecţionării
procesului decizional şi antrenării în această activitate pe temei participativ, a
reprezentanţilor societăţii civile;
- să evaluieze gradul de descentralizare administrativă şi să formuleze propuneri privind
ajustarea acestei sfere de activitate la rigorile europene în contextul proceselor
integraţioniste;
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- să identifice caracterul general şi interferent al legităţilor după care evoluează şi se dezvoltă
administraţia publică, influienţa factorului uman asupra acestor procese şi să identifice
căile şi mijloacele prin care poate fi asigurată modernizarea administraţiei publice.

2.2 Sistemul competenţelor profesionale ale specialistului cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice şi conţinutul lor
Competenţele profesionale constituie finalitatea procesului de formare a specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice. Luînd în consideraţie complexitatea activităţii
administrative, sistemul acestor competenţe constă din următoarele competenţe şi conţinuturi:
2.2.1 Competenţa gnoseologică presupune posedarea şi utilizarea de către specialist a unui volum
de cunoştinţe necesare pentru exercitarea unei funcţii publice:
- cunoaşterea fundamentelor teoretico- conceptuale şi aplicative privind procesul de
guvernare şi administrare a comunităţilor umane în contextul transformărilor politice şi
sociale bazate pe evoluţia democratică a societăţii;
- cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ de reglementare a sistemului de administraţie
publică şi a modalităţilor de implimentare a lui în activitatea practică;
- perceperea factorilor de evoluţie şi dezvoltare a administraţiei publice şi a modalităţilor de
interacţiune a acestora;
- identificarea surselor de informare eficientă în domeniul activităţii administrative şi
utilizarea lor în practica administrativă;
- determinarea şi cunoaşterea rolului sistemului administraţiei publice în dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova şi a căilor de dezvoltare durabilă a ei.
2.2.2 Competenţa prognostică prevede capacitatea specialistuui de a concepe caracterul evolutiv
al administraţiei publice şi de a prevedea perspectivele dezvoltării ei prin:
- pronosticarea perspectivelor dezvoltării sistemului administraţiei publice şi evoluţiei
socio-economice a colectivităţilor umane şi a societăţii în întregime;
- elaborarea proiectelor de activitate profesională în domeniul administraţiei publice;
- pronosticarea strategică şi pe termeni medii a diferitor servicii publice organizate ori
prestate de administraţia publică pentru comunităţile umane;
- identificarea prospectivă a problemelor şi riscurilor în activitatea administrativă şi elaborarea
propunerilor de soluţionare a acestora;
- evaluarea reformelor administraţiei publice din Republicii Moldova reieşind din perspectiva
contextului de integrare europeană.
2.2.3 Competenţa praxiologică presupune abilităţi de transpunere şi aplicare eficientă a
cunoştinţelor teoretice în situaţii practice din activitatea administrativă prin:
- identificarea factorilor care influenţează eficienţa activităţii administrative şi utilizarea lor
în procesul de aplicare a elaborărilor teoretice în activitatea practică;
- determinarea importanţei ştiinţelor administrative, juridice, economice, sociale pentru
eficientizarea activităţii administraţiei publice;
- proiectarea activităţilor practice în domeniul administrării publice, în dependenţă de
diversificarea rolurilor profesionale şi influenţei acestora asupra eficienţei administrative;
- contribuirea la eficientizarea activităţii profesionale prin aplicarea elementelor novatoare
din ştiinţa şi practica administraţiei publice.
- utilizarea în activitatea practică a noilor tehnologii, tehnici şi mecanisme manageriale şi
preluarea experienţei avansate de peste hotare în domeniul administraţiei publice în
activitatea practică cotidiană;
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2.2.4 Competenţa managerială manifestată în capacităţi de dirijare a comunităţilor umane şi a
proceselor socio- economice prin implicarea în adoptarea deciziilor şi organiarea executării lor:
- sticarea şi valorificarea potenţialului material şi uman al instituţiei administratie în care
activează specialistul şi determinarea rolului acestor resurse în desfăşurarea activităţii
administrative;
- posedarea culturii organizaţionale capabile de a determina scopul autorităţilor
administraţiei publice şi de a formula misiunile acestora în contextul concret în care
activează specialistul;
- proiectarea activităţilor instituţiei publice ori a unui sistem de organe ale administraţiei
publice şi determinarea direcţiilor prioritare de activitate a acestora;
- participarea la procesul decizional prin deliberare, precum şi asumarea răspunderii de a
emite decizii unipersonale în cazurile cînd practica administrativă o cere;
- organizarea punerii în aplicare a cadrului normativ naţional şi a deciziilor instituţiei în care
activează specialistul prin efectuarea monitorizării şi controlului activităţilor desfăşurate in
administraţia publică.
2.2.5 Competenţa de evaluare a rezultatelor activităţii profesionale presupune capacităţi de
apreciere a muncii prestate şi activităţilor desfăşurate în baza criteriilor obiective şi în conformitate
cu prevederile actelor normative în vigoare:
- aprecierea rolului evaluării şi autoevaluării activităţii administrative ca parte componentă
a procesului de administrare şi ca mijloc de eficientizare a acestuia;
- determinarea criteriilor de evaluare a sistemului administraţiei publice şi de autoevaluare
a activităţii profesionale a specialistului într-un context social şi administrativ concret;
- cunoaşterea tehnologiilor de evaluare şi autoevaluare a activităţilor administrative şi
utilizarea lor în practica administrativă în conformitate cu cerinţele organizaţiilor
publice;
- identificarea metodologiei de evaluare a activităţii profesionale şi adaptarea ei la situaţii
concrete din activitatea administrativă prestată şi la obligaţiunile profesionale exercitate în
conformitate cu standardul ocupaţional;
- utilizarea rezultatelor evaluării drept măsură de influenţă asupra eficienţei activităţii
profesionale şi mijloc de sporire a capacităţilor administrative.
.2.2.6 Competenţa comunicativă şi de integrare socială prevede capacităţi de utilizare în practica
profesională administrativă a diverselor forme de comunicare şi adaptarea lor la diversitatea
circumstanţelor concrete:
- cunoaşterea formelor şi metodelor de comunicare din cadrul administraţiei publice şi
utilizarea lor în activitatea practică ca mijloc de realizare a procesului de administrare;
- utilizarea în activitatea profesională a diverselor forme de comunicare reieşind din
diversitatea circumstanţelor întîlnite în activitatea practică;
- identificarea căilor de transmitere şi recepţionare eficientă a informaţiei în cadrul procesului
communicaţional din cadrul organizaţiilor publice;
- perfecţionarea abilităţilor de comunicare în dependenţă de schimbările produse în
domeniul de activitate, utilizarea tehnologiilor performante de comunicare;
- cunoaşterea a cel puţin a unei sau două limbi străine de circulaţie internaţională.
2.2.7 Competenţa de cercetare în domeniul administraţiei publice presuune posedarea
capacităţilor analitice, cunoaşterea metodologiei investigaţionale a activităţii administrative:
- demonstrarea capacităţilor de identificare a problemelor actuale din domeniul administraţiei
publice care necesită acţiuni investigaţionale pentru identificarea unor sarcini noi;
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- cunoaşterea metodologiei investigaţionale în domeniul ştiinţelor administrative şi aplicarea
cercetării ştiinţifice în activitatea profesională;
- demonstrarea capacităţilor de a stabili priorităţile în cercetarea problemelor din domeniul
administraţiei publice reieşind din necesitatea perfecţionării activităţii administrative;
- cunoaşterea investigaţiilor ştiinţifice autohtone şi străine din domeniul administraţiei
publice şi identificarea posibilităţilor utilizării lor în practica administrativă;
- apreciearea interdependenţei dintre activitatea de cercetare în domeniul administraţiei
publice şi asigurarea unei activităţi performante în acest domeniu.
2.2.8 Competenţa de instruire continuă rezidă în conştientizarea necesităţii de acumulare
continuă a cunoştinţelor în ă de evoluţia teoriei şi practicii administrative şi în corespundere cu
solicitările sociale:
- identificarea necesităţilor de instruire profesională continuă în dependenţă de evoluţia
ştiinţei contemporane şi practicii administrative;
- utilizarea diverseor modalităţi de perfecţionare a competenţelor profesionale, inclusiv
autoinstruirea, cursurile de perfecţionare a calificaţiei în cadrul organizaţiei şi în instituţii
specializate în domeniul administraţiei publice;
- determinarea priorităţilor în instruirea profesională continuă reieşind din sistemul de
atestare a specialiştilor din domeniu şi de acordare a gradelor de calificare;
- respectarea cerinţelor faţă de procesul de instruire profesională continuă în aspectul
periodicităţii şi duratei timpului predestinat pentru această activitate;
- implementarea în activitatea practică a rezultatelor instruirii profesionale continuă şi
sporirea eficienţei activităţii administrative.
2.3 Domeniile şi sferele de încadrare a specialistului în activitatea administrativă
Absolventul cu studii superioare în domeniul administraţiei publice, care întruneşte
competenţele profesionale necesare, după ciclul unu-sdudii de licenţă poate exercita funcţii de
execuţie, iar după ciclul doi- studii de masterat poate exercita funcţii de execuţie şi de conducere
în diverse domenii de activitate:
a). activităţi practice
- în autorităţile administraţiei publice centrale;
- în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II;
- în diverse organizaţii şi instituţii publice, inclusiv de prestări servicii;
- în organizaţii private;
- în organizaţii non-guvernamentale;.
b). Posibilităţi de continuare a studiilor:
• Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot să-şi continue studiile în cadrul ciclului doi- studii
de masterat;.
• Absolvenţii cu diplomă de master pot să-şi continue studiile, în ordinea stabilită, la
doctorat..
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III. Proiectarea curriculară şi standardele de formare a specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice
3.1. Sistemul de acces la studii la specialitatea Administraţie publică
3.1.1. Au acces la studii la specialitatea Administraţie publică, ciclul I – studii de licenţă, deţinătorii
diplomei de bacalaureat, precum şi deţinătorii diplomei de studii medii de specialitate.
3.1.2. Au acces la ciclul II – studii de master, deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul
administaţiei publice sau într-un domeniu adiacent de formare profesională, care demonstrează
prin documente academice însuşirea unui prerechizit necesar studiilor de master în domeniul
administraţiei publice.
3.1.3 Admiterea la ciclul I – studii de licenţă şi la ciclul II – studii de master, specialitatea
Administraţie publică, se realizează conform condiţiilor de concurs determinate de către
Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi creează premise de asigurare a egalităţii şanselor tuturor
pretendenţilor. Admiterea la studii se subordonează principiilor transparenţei, respectării
drepturilor omului la educaţie şi prevenirii oricărei discriminări etnice, rasiale, de gen, politice,
ideologice, sociale şi de altă natură.
3.2.Programul de formare profesională iniţială în domeniul Administraţiei publice
3.2.1. Proiectarea conţinutului programului de formare profesională iniţială la specialitatea
Administraţie publică se face din perspectiva finalităţilor studiilor şi prevede atît pregătirea
teoretică a specialistului, precum şi cultivarea aptitudinilor practice. Conţinutul competenţelor
proiectate constituie rezultatul colaborării dintre instituţia de învăţământ superior şi angajatori în
persoana organelor administraţiei publice, care reprezintă expresia conexiunii funcţionale dintre
cererea şi oferta de pregătire a cadrelor şi condiţia integrării ulterioare a specialistului în activitatea
administrativă.
3.2.2. Pregătirea specialiştilor cu studii superiore pentru domeniul administraţiei publice se
realizează prin învăţământ la zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Aplicarea acestor forme de
învăţământ este reglementată de către Miniserul Educaţiei şi Tineretului.
3.2.3. Formele de organizare a procesului de învăţământ la specialitatea Administraţie publică
sînt tradiţionale studiilor universitare (cursul şi seminarul, stagiile de practică), dar formarea
profesională în domeniul administraţiei publice presupune deschidere înnoirilor şi receptivitate
atât la evoluţia tehnologiilor educaţionale, cît şi la inovaţiile din practica administrativă.
Conţinutul se va selecta din perspectiva realizării finalităţilor şi se va realiza prin unităţi de curs
şi module.
3.2.4. În scopul eşalonării judicioase a conţinutului în baza logicii interne de formare profesională
în domeniul administraţiei publice, precum şi a rigorilor procesului de instruire şi a consecutivităţii
formării competenţelor generale şi specifice, programul de studii va conţine următoarele categorii
de unităţi de curs:
• Fundamentale (F) – care au drept scop acumularea de către studenţi a cunoştinţelor şi
abilităţilor de bază, integrate în sistemul de competenţe care permit abordarea sistemică a
procesului administrativ, conceperea locului şi rolului administraţiei publice în sistemul
social.. Disciplinele fundamentale se oferă în regim obligatoriu şi constituie următoarele
unităţi de curs:
- Teoria politică;
- Teoria generală a dreptului;
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- Teoria administraţiei publice;
- Istoria administraţiei publice;
- Teoria economică;
- Drept constituţional şi instituţii politice;
- Drept administrativ.
• Generale de orientare socio-umanistică (G) - care au drept scop cultivarea la viitorul specialist
din administraţia publică a deprinderilor de socializare, comunicare şi comportament adecvat
în contextul procesului administrativ bazat pe pluralism şi diversitate, precum şi formarea
unui orizont larg de cultură generală şi managerială, care i-ar permite să-şi asume
responsabilitatea pentru exercitarea la nivel profesional a unei funcţii publice. Componenta de
formare a abilităţilor şi competenţelor generale este obligatorie şi constituie următoarele unităţi
de curs:
- Limba străină;
- Tehnologii informaţionale în AP;
- Tehnici de comunicare în AP;
- Deontologia funcţionarului public;
- Psihologia conducerii;
- Sociologia organizaţiilor;
- Drept comunitar;
- Statistică social-economică;
• De specialitate (S) - constituie disciplinele care contribuie nemijlocit la formarea profesională
a specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei publice, exprimată în sistemul
de competenţe ca finalitate a procesului de instruire. Componenta de specialitate se oferă în
regim obligatoriu şi opţional, la propunerea instituţiei de învăţămînt şi reieşind din situaţia
concretă de pe piaţa muncii, şi constituie următoarele unităţi de curs
- Administraţia publică centrală;
- Administraţia publică locală;
- Sisteme administrative comparate;
- Management public;
- Managamentul resurselor umane;
- Drept civil;
- Dreptul familiei;
- Notariat şi stare civilă;
- Drept penal;
- Dreptul comercial şi protecţia drepturilor consumatorilor;
- Dreptul muncii şi protecţiei sociale;
- Dreptul mediului;
- Instituţii şi mecanisme de protecţie a drepturilor omului;
- Economia sectorului public;
- Finanţe publice;
- Managementul serviciilor publice;
- Urbanizm şi amenajarea teritoriului;
- Managementul strategic;
- Politici publice;
- Managementul proiectelor;
- Relaţii cu publicul în AP;
- Tehnica elaborării actelor normative;
- Secretariat şi birotică în activitatea administrativă
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3.2.5. Ponderea disciplinelor fundamentale, generale şi de specialitate la ciclul I- studii de licenţă,
şi la ciclul II- studii de masterat se stabileşte de instituţiile de învăţămînt în conformitate cu
Planul–cadru şi alte documente care reglementează procesul de pregătire a cadrelor în sistemul
de învăţămînt superior din Republica Moldova.
3.2.6. Flexibilitatea pieţei muncii condiţionează şi flexibilitatea procesului de formare profesională
a specialiştilor în domeniul administraţiei publice. Studentul va avea posibilitatea proiectării
traseului academic prin alegerea unor discipline din pachetul de opţiuni oferit de instituţiile de
învăţămînt în conformitate cu prevederile Clasificatorului unic al funcţiilor publice.
3.2.7. O parte componentă a formării profesionale a specialiştilor pentru domeniul administraţiei
publice îl constituie stagiile de practică organizate de instituţiile de învăţămînt şi desfăşurate în
organele administraţiei publice centrale şi locale.
3.2.8. Sagiile de practică la ciclul I – studii de licenţă constau din practica de iniţiere cu o durată
de 2-3 săptămîni, organizată la finele anului doi de studii şi, practica de licenţă cu o durată de la
6 pînă la 8 săptămîni, organizată la anul trei de studii;
3.2.9. În cadrul practicii de iniţiere studenţii se familiarizează cu activitatea organelor administraţiei
publice în care sînt repartizaţi de către instituţia de învăţămînt, fac cunoştinţă cu structura
instituţiilor respective, studiează funcţiile şi atribuţiile acestora, exercitînd şi unele însărcinări
practice sub îndrumarea unui funcţionar cu experienţă din organul respectiv al administraţiei
publice.
3.2.10. În cadrul practicii de licenţă studenţii sînt implicaţi în exercitarea unor funcţii concrete în
organele administraţiei publice în care sînt repartizaţi de către instituţia de învăţămînt, efectuiează
investigaţii sub formă de studii de caz şi acumulează material empiric la tema tezei de licenţă pe
care o elaborează, consolidează competenţele acumulate în timpul studiilor.
3.2.11. Stagiul de practică la ciclul II- studii de masterat se organizează conform prevederilor
Planului-cadru şi va fi orientat, în cazul studiilor de masterat academic, spre formarea
competenţelor de cercetere în domeniul administraţiei publice, iar în cazul masteratului
profesional se va realiza preponderent prin participarea în activitatea administrativă practică.
3.2.12. Toate tipurile stagiilor de practică la ciclul I- studii de licenţă şi la ciclul II- studii de
masterat se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Curriculumul practicii elaborat de
catedra de specialitate, care prevede scopul, obiectivele, conţinutul şi modalităţile de desfăşurare
şi de evaluare a totalurilor stagiului de practică.
3.3. Exigenţe faţă de standardul curricular al disciplinelor de studii (unităţilor de curs) pentru
specialitatea „Administraţie publică”
3.3.1. Elementul formativ de bază al standardului academic şi profesional pentru specialitatea
„Administraţia publică” este cel tradiţional- disciplina (unitatea de curs), care reprezintă activităţi
unitare atribuite unui conţinut formativ distinct. Disciplina poate fi realizată prin prelegere,
seminar, curs practic, îndeplinirea unor activităţi specifice, consultarea surselor documentare,
inclusiv a informaţiilor din Internet, scrierea referatelor, tezelor, realizarea studiilor de caz.
3.3.2. Standardul curricular al disciplinelor pentru specialitatea „Administraţia publică” se
elaborează în conformitate cu exigenţele Legii învăţământului, Planului-cadru, Ghidului de
implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, actele normative care reglementează
activitatea personalului din Serviciul public.
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3.3.3. Conţinutul formativ al disciplinelor vizează finalităţile de studii: cunoştinţele (“a şti”),
capacităţile (“a şti să faci”) şi atitudinile (“a şti să fii”) şi integrarea lor în competenţe profesionale
caracteristice viitorului specialist descrise în p.2.2 al prezentului Standard.
3.3.4. Disciplina (unitatea de curs) ca activitate educaţională se realizează în baza unei curricule.
Standardul curricular al disciplinei de studiu include în sine următoarele componente:
- Cadrul conceptual – care reprezintă o descriere generală a disciplinei, precum şi argumentele
de importanţă şi actualitate a ei pentru formarea profesională a specialistului în domeniul
administraţiei publice;
- Administrarea disciplinei – reprezintă o descriere a caracteristicilor generale ale disciplinei,
precum codul disciplinei, anul şi semestrul în care va fi predată, numărul de ore şi distribuirea lor
pe categorii de activităţi – prelegeri, lecţii practice, lucru individual, forma de evaluare finală,
numărul de credite, responsabilul de realizarea disciplinei
- Obiective standard ale disciplinei – care conţin totalitatea obiectivelor pe care le urmăreşte
disciplina în formarea profesională a specialistului în domeniul administraţiei publice, la nivel de
cunoaştere, la nivel de aplicare, la nivel de integrare;
- Tematica şi repartizarea orientativă a orelor – reprezintă conţinutul tematic al disciplinei
precum şi distribuirea orelor ce ţin de disciplină pentru fiecare temă pentru orele de curs şi orele
de seminar separat;
- Obiective operaţionale şi conţinuturi - reprezintă conţinutul nemijlocit al curriculei
disciplinei de studiu. În acest compartiment este descrisă fiecare temă a disciplinei în funcţie de
obiectivele operaţionale ale acesteia, subiectele pentru prelegeri, subiectele pentru lecţiile practice,
subiectele pentru activitatea individuală
- Metode de evaluare - evaluarea are scopul de a identifica efectele cursului predat şi de a
analiza, în perspectiva obiectivelor urmărite, rezultatele la care s-a ajuns. Sunt utilizate următoarele
tipuri de evaluare:
o formativă: verificări sistematice la diferite etape ale predării cursului. Se vor stabili factorii
care au asigurat sau nu reuşita. Evaluarea se va realiza în baza testelor curente ce vor însuma
5 – 6 teme;
o sumativă (finală): se va realiza în baza unui test final, ce va cuprinde itemi din toate
subiectele studiate;
- Bibliografie selectivă - include în sine sursele bibliografice principale necesare pentru
realizarea obiectivelor disciplinei de studiu date.
3.3.5. Disciplinelor din planul de învăţământ li se atribuie coduri de identificare, care să le
definească univoc parametrii: categoria formativă (fundamentală, generală de orientare socialumanistică, de specialitate), semestrul, tipul disciplinei (obligatorie, opţională, liber aleasă),
numărul de ordine.
3.3.6. Disciplinelor din planul de învăţământ li se alocă credite de studiu în funcţie de timpul
integral de învăţare necesar studentului. Creditele de studiu sunt valori numerice convenţionale,
care se alocă fiecărei discipline de studiu din planul de învăţământ şi exprimă cantitatea de muncă,
sub toate aspectele ei (cursuri şi alte activităţi didactice, inclusiv lucrul individual), solicitată
studentului pentru însuşirea disciplinei şi promovarea acesteia.
3.3.7. În planul de învăţământ se indică numărul total de ore, prevăzut pentru studierea fiecărei
discipline. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. Planificarea intensităţii
studierii disciplinelor pe parcursul semestrului se realizează de către instituţia de învăţământ,
reieşind din legăturile interdisciplinare, cât şi din faptul că norma săptămânală a studentului nu
poate să depăşească 30 ore de contact.
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3.3.8. Numărul de ore prevăzut pentru fiecare disciplină, precum şi repartizarea acestora pentru
ocupaţii teoretice, practice, lucru individual sunt determinate de catedrele de specialitate, reieşind
din specificul disciplinei şi finalităţile de studiu pentru domeniul administraţiei publice;
3.3.9. Curricula disciplinei de studiu este elaborată de cadrele didactice, se aprobă în cadrul
şedinţei de catedră şi consiliul facultăţii a instituţiei de învăţământ care pregăteşte specialişti în
domeniul administraţiei publice.
3.4 Sistemul de evaluare academică
3.4.1 Pentru a determina măsura în care obiectivele procesului de formare a specialistului în
domeniul administraţiei publice au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare
la nivelul instituţiei de învăţământ se aplică următoarele strategii de evaluare: evaluarea iniţială,
evaluarea formativă şi evaluarea finală.
3.4.2 Evaluarea iniţială se face la începutul unei etape de instruire şi stabileşte nivelul de pregătire
anterior al studenţilor. Identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale studenţilor în termeni de
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor realizării obiectivelor propuse
pentru etapa următoare.
3.4.3 Evaluarea continuă/formativă realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade
încheiate de învăţare, cercetează măsura în care studenţii încorporează şi aplică informaţiile
transmise. Este axată pe proces, se face pe parcursul învăţării, la finele unei unităţi de conţinut.
3.4.4 Evaluarea finală se realizează la sfârşitul perioadei de formare şi analizează cunoştinţele pe
care studenţii şi le-au însuşit în acea perioadă. Stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţi
generale propuse. Se concentrează asupra aplicării unor cunoştinţe de bază, ale demonstrării
unor abilităţi importante dobândite de studenţi într-o perioadă mai lungă de instruire. Evaluarea
finală se realizează în sesiuni programate semestrial.
3.4.5 Evaluarea activităţii studenţilor pe parcursul studiilor la ciclul I şi ciclul II se realizează prin
următoarele modalităţi:
 Evaluarea iniţială. Modalităţile de realizare a evaluării iniţiale sunt: harta conceptuală,
investigaţia, chestionarul, testele;
 Evaluarea continuă/formativă pe parcursul întregului an de studii. Modalităţile de realizare
a evaluării formative sunt: observarea curentă, fişa de lucru, examinări orale, probe de
autoevaluare;
 Evaluarea finală, menită să evalueze realizarea finalităţilor la fiecare nivel al ciclului I şi II.
Modalităţile de realizare a evaluării finale sunt: examenele susţinute prin rezolvarea unor
probe scrise sau orale;
 Teza de an, conturată pe evaluarea competenţelor de analiză şi de cercetare;
 Evaluarea stagiilor de practică desfăşurate în organele administraţiei publice;
 Susţinerea tezei de licenţă după finalizarea ciclului I şi tezei de master după finalizarea
ciclului II. de studii.
3.4.6 Lucrările individuale şi stagiile de practică la ciclul II, studii de masterat vor fi evaluate din
perspectiva abilităţii de a formula ipoteze ştiinţifice privind administraţia publică, a determina
metodologia de cercetare a fenomenului administrativ, a aplica metodele selectate, a analiza
datele obţinute şi a deduce concluzii, în baza cărora se vor articula propuneri şi recomandări
privind dezvoltarea administraţiei publice
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3.5. Formarea continuă a specialiştilor din administraţia publică
3.5.1.Procesul de modernizare a administraţiei publice necesită îmbunătăţiri funcţioale,
organizaţionale, precum şi de competenţe. Pentru satisfacerea acestor necesităţi, formarea
profesională iniţială se completează ulterior prin instruirea profesională continuă a funcţionarilor
publici şi oficialilor aleşi care trebuie să devină un proces permanent şi să ţină seamă de evoluţia
administraţiei publice, de shimbările structurale şi funcţionale intervenite în mediul
administrativ.
3.5.2 Formarea continuă a specialiştilor din administraţia publică urmăreşte ca scop împrospătarea
cunoştinţelor şi consolidarea competenţelor profesionale ale specialiştilor formate în cadrul
studiilor de formare iniţială care sînt perfecţionate în activitatea practică şi se efectuiează prin
diferite modalităţi, cum ar fi:
• autoinstruirea bazată pe sdudiul individual al angajaţilor din administraţia publică conform
solicitărilor funţiilor deţinute şi sarcinilor ce stau în faţa lor;
• stagii de perfecţionare organizate şi desfăşurate în instituţii specializate în acest domeniu
din ţară şi, după posibilităţi, de peste hotare în conformitate cu programe tematice speciale
pentru categorii concrete de funcţionari;
• conferinţe, seminarii metodice, ateliere de instruire organizate de organele administraţiei
publice, înstituţiile superiorare de îvăţămînt, organizaţii nonguvernamentale de profil în
scopul actualizării cunoştinţelor angajaţilor din administraţia publică;
3.5.3 Permanentizarea formării profesionale a specialiştilor din administraţia publică serveşte
drept o garanţie pentru asigurarea calităţii şi eficienţei activităţii administrative şi ca o condiţie de
sporire continuă a profesionalismului şi consolidării competenţelor funcţionarilor publici

IV. Reglementarea realizării procesului de formare a specialistului cu studii
superioare în domeniul administraţiei publice
4.1 Asigurarea cu cadre didactico-ştiinţifice şi formatori
4.1.1 Realizarea programului de pregătire a specialiştilor trebuie să fie asigurată de cadre didactice
angajate în condiţii legale, pe bază de concurs, care au studii corespunzătoare profilului
disciplinelor predate şi calificarea necesară (grad ştiinţific şi titlu ştiinţifico-didactic, un avantaj
poate servi gradul de calificare în serviciul public), care se ocupă în mod sistematic de activitatea
ştiinţifico-metodică.
4.1.2 Titularii de disciplină elaborează programa analitică si coordonează echipa care elaborează
materialele didactice (manuale de studiu, programa disciplinei, ghiduri metodice, ş.a.) la
disciplina respectivă.
4.1.3 Personalul didactic angajat prin cumul trebuie să-şi desfăşoare activitatea într-un domeniu
public compatibil, cu profilul disciplinei în care se desfăşoară activitatea didactică. Predarea unei
discipline poate fi făcută de practicieni cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniu, de preferinţă
doctori sau doctoranzi, precum şi deţinători ai gradelor de calificare în serviciul public.
4.2 Asigurarea metodico-didactică a procesului de studii
4.2.1 Asigurarea metodico-didactică a procesului de studii cuprinde (include) lista tuturor
manualelor şi a materialelor didactice aflate în biblioteca instituţiei disponibile pentru uzul
studenţilor. Materialele didactice trebuie să fie actuale şi să asigure un nivel înalt de pregătire a
specialiştilor.
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4.2.2 Fiecare disciplină de studiu trebuie să fie acoperită cu titluri de carte şi număr de exemplare
suficiente pentru pregătirea eficientă a specialiştilor.
4.2.3 Asigurarea metodico-didactică a procesului de studii cuprinde, în mod obligator, şi
materialele metodice elaborate de cadrele didactice ale instituţiei (Ghid pentru realizarea practicii
în organele administraţiei publice, Ghid pentru realizarea proiectelor de cercetare, tezelor de
licenţă, Note de curs, Suporturi de curs etc.).
4.3 Sistemul de evaluare a randamentului de studii în procesul de formare al specialistului
4.3.1 Randamentul de studii defineşte ansamblul performanţelor înregistrate de către studenţi
într-un timp şi spaţiu determinat (an, ciclu, treaptă, disciplină de studiu).
4.3.2 Sistemul de evaluare a randamentului de studii se referă la introducerea unor mecanisme de
evaluare internă a performanţelor pe toate dimensiunile activităţii instituţiei de învăţământ
superior:
 activităţile legate de învăţământ: proiectarea structurii şi conţinutului ofertei în
conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi capacităţile instituţiei, calitatea şi
actualitatea informaţiei conţinută în cursuri, adecvarea metodelor de predare/învăţare şi
evaluare, derularea în condiţii corespunzătoare a procesului de învăţământ etc.;
 activităţile de cercetare ştiinţifică: originalitatea şi oportunitatea tematică, consistenţa rezul
tatelor, probitatea ştiinţifică, etica experimentării, modul de valorificare al rezultatelor.
 organizarea internă: delegarea de autoritate şi responsabilitate, eficienţa şi transparenţa în
utilizarea resurselor umane şi materiale, echitatea şi încurajarea performanţei în politica de
promovare a personalului, instruirea continuă a personalului etc.
4.3.3 Sistemul de evaluare a randamentului de studii include următoarele componente:
- Criterii de evaluare;
- Indicatori de performanţă privind produsele şi procesele relevante;
- Comisia de evaluare;
- Resurse de evaluare;
- Raportul de evaluare;
- Comunicarea rezultatelor evaluării;
- Validarea internă şi externă a rezultatelor.
4.3.4 Sistemul de evaluare se bazează pe următoarele caracteristici:
 evaluarea este o activitate continuă, care trebuie centralizată şi documentată în scris la
anumite intervale;
 este un bilanţ al muncii depuse (evaluarea se face pe baza standardelor de performanţă stabilite
la începerea perioadei de activitate ce urmează a fi evaluată, împreună cu şeful ierarhic);
 permite o evaluare a şanselor de evoluţie viitoare;
 presupune discuţii cu cadrele didactice şi cu studenţii;
 sistemul de evaluare trebuie revizuit periodic în funcţie de schimbările ce intervin în
nivelul de cunoştinţe al studenţilor, de modul în care comportamentul profesorului
influenţează învăţarea.
4.4 Durata, etapele şi formele de realizare a programului de studii la specialitatea Administraţie
publică
4.4.1 Durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I), învăţământ cu frecvenţă la zi este de trei ani.
Anul universitar, învăţământ cu frecvenţă la zi, se cuantifică în felul următor: 1 semestru - 30 de
credite, 1 an de studii - 60 de credite.
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4.4.2 Durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I) învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ
la distanţă este cu un an mai mult decât la învăţământul de zi.
4.4.3 Numărul de credite de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ la ciclul I: de
zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă şi constituie 180 de credite, repartizate proporţional la
numărul anilor de studiu.
4.4.4 Durata studiilor superioare la ciclul II – studii de masterat, învăţământ cu frecvenţă la zi este
de doi ani.
4.4.5 Durata studiilor superioare la ciclul II – studii de masterat, învăţământ la distanţă este cu un
an mai mult decât la învăţământul de zi.
4.4.6 Numărul de credite de studii la ciclul II- studii de masterat constituie 120 de credite,
repartizate proporţional la la cei doi ani de studii.
4.4.7 Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se poate face numai după finalizarea
studiilor de licenţă şi obţinerea Diplomei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă, pentru
aprofundarea în acelaşi domeniu sau un domeniu apropiat şi dezvoltarea capacităţilor de
cercetare.
4.4.8 Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care solicită un alt domeniu de
formare profesională, reducerea duratei studiilor poate fi condiţionată de recunoaşterea unui
anumit număr de credite cumulate la prima facultate.
4.5 Crearea condiţiilor de documentare informaţională, de asigurare logistică şi tehnicomaterială a procesului de formare a specialistului în domeniul administraţiei publice
4.5.1 Instituţia de învăţământ angajată în realizarea programului de pregătire a specialiştilor la
specialitatea Administraţie publică trebuie să posede o bază tehnico-materială ce ar asigura
realizarea în condiţii optime a tuturor activităţilor incluse în planurile de învăţământ.
4.5.2 Asigurarea tehnico-materială a procesului de studii trebuie să corespundă normelor şi
criteriilor tehnice, materiale şi sanitare stabilite de cadrul normativ naţional.
4.5.3 Atingerea unui standard de calitate competitiv în procesul de formare a specialistului în
domeniul administraţiei publice depinde în mare măsură de calitatea infrastructurii educaţionale
care vizează: spaţiile de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare de informatică dotate
corespunzător, biblioteci şi săli de lectură, Internet, Intranet
4.5.4 Portofoliul de informaţii pentru studenţi pe care îl va cuprinde site-ul instituţiei de
învăţământ se va referi la planurile de învăţământ, programele analitice, materiale didactice,
programarea examenelor, consultarea rezultatelor evaluărilor, obligaţii financiare, orar şi altele.

V. Gestionarea Standardului şi monitorizarea implementării lui
5.1 Modalităţile de elaborare, renovare şi adaptare continuă a Standardului
5.1.1 Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a standardelor educaţionale este stabilit de
Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Elaborarea nemijlocită a Standardului este pusă în sarcina
facultăţilor şi catedrelor de specialitate. Pentru unificarea structurii şi cerinţelor de bază,
Standardul academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul administraţiei
publice este elaborat de un grup de lucru format din reprezentanţi ai instituţiilor superioare de
învăţămînt prestatoare de servicii în acest domeniu.
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5.1.2 Renovarea şi adaptarea continuă a Standardului este condiţionată de evoluţia socială,
schimbările din sistemul de învăţămînt, modernizarea continuă a administraţiei publice. Iniţiativa
de renovare poate aparţine atît instituţiilor de învăţămînt, cît şi ministerelor de resort sau
reprezentanţior angajatorului. Necesitatea actualizării şi adaptării Standardului la noile condiţii
poate să intervină în rezultatul acreditării specialităţii „Administraţie publică”, procesului de
atestare a funcţionarilor publici, precum şi dinamicii pieţei muncii.
5.2 Monitorizarea implementării Standardului
5.2.1 Monitorizarea implementării Standardului presupune testarea calităţii prevederilor lui
pentru determinarea gradului de competenţă a specialistului în devenire pentru domeniul
administraţiei publice, evaluării calităţii procesului de instruire şi corespunderea rezultatelor
procesului de pregătire a cadrelor exigenţelor practicii administrative. Monitorizarea presupune
un proces complex înfăptuit prin diferse procedee.
5.2.2 Monitorizarea internă este înfăptuită de catedra de specialitate, Consiliul facultăţii, după
necesitate de o comisie formată din reprezentanţi ai corpului profesoral, reprezentanţi ai
studenţilor şi ai angajatorului, care face rapoarte periodice (semestriale, anuale) despre calitatea
educaţiei şi corespunderea criteriilor de performanţă stabilite de Standardul respectiv.
5.2.3 Monitorizarea externă este înfăptuită de Ministerul Educaţiei şi Tineretului împreună cu
ministerele de resort care au în subordine instituţii de învăţămînt. Aceasta se realizează atît de
comisiile specializate, instituite de Ministerul Educaţiei şi Tineretului în cadrul acreditării
specialităţii „Administraţie publică”, precum şi de comisii curente ale ministerelor respective în
scopul adaptării şi actualizării Standardului. Monitorizarea externă poate fi înfăptuită şi de către
organisme şi experţi independenţi, atît naţionali precum şi internţionali.

Dispoziţii finale
Prevederile prezentului Standard se vor implementa în instituţiile superioare de învăţămînt presta
toare de servicii în domeniul pregătirii cadrelor pentru administraţia publică întro strînsă cone
xiune cu cadrul legislativ şi normativ existent şi luîndu-se în vedere dreptul instituţiilor de învă
ţămînt la autonomie universitară. El serveşte ca bază pentru elaborarea standardelor disciplinelor
(unităţilor de curs) prevăzute în planurile de învăţămînt la specialitatea “Administraţie publică”.
Prevederile Standardului academic şi profesional al specialistului cu studii superioare în domeniul
administraţiei publice vor servi drept sursă de referinţă pentru conducătorii autorităţilor
administraţiei publice şi serviciilor de resurse umane din administraţia publică centrală şi locală
în activităţile de evaluare a muncii funţionarilor publici, atestării profesionale a acestora şi
acordării gradelor de calificare.
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