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 1. Preliminarii. Societatea contemporan  se caracterizeaz  printr-o dinamic
pronun at  a fenomenelor social - politice cu consecin e în planul rela iilor dintre state i în 
cel al integr rii interna ionale regionale, fapt care intereseaz  în cel mai înalt grad pe 
speciali tii din domeniile dreptului i tiin elor sociale1. Metodele clasice folosite de state 
nu mai pot oferi, azi i mai ales mâine, solu ii viabile pentru atingerea finalit ilor impuse 
de contextul intern i interna ional2. Originile conceptului de administra ie public  nu pot fi 
desp r ite de stat, putere public , autoritate. Etimologic, administra ie provine din limba 
latin  („administer”), având pentru limba român  o pluricoresponden : agent, ajut tor,
servitor, instrument. Într-un anume sens, s-ar putea spune c  administra ia „ajut ” în 
aplicarea politicilor publice, ea fiind instrumentul în slujba cet eanului. Mai edificator în 
con inutul s u este verbul a administra, care semnific  un sistem complex de ac iuni: a 
ajuta (principiul subsidiarit ii aplicat în administra ie), a conduce, a dirija, a cârmui. 
Apelând la Dic ionarul limbii române, se constat  explicarea substantivului administra ie 
într-un sens institu ional: totalitatea autorit ilor administrative existente într-un stat, sec ie
sau serviciu, care au în competen  probleme administrative (concis, au în competen ,
organizarea execut rii i executarea în concret a legilor, precum i actul de organizare i
realizare a conducerii). 

Este cert c  avem în vedere doar domeniul public al administra iei. În privin a
administra iei din sfera privat , vom avea în vedere doar acei actori implica i în activit i de 
interes public. Prin urmare, dac  administra ia i administrarea au deopotriv  inciden
asupra domeniilor public i privat, administra ia public se circumscrie, logic, doar 
domeniului public. 

Chiar dac  la origini conceptul de administra ie este intrinsec statului i puterii 
etatice, administra ia public  nu se identific  cu administra ia de stat. Aceasta, în virtutea 
faptului c : statul este implicat ca administrator atât în sfera public , cât i în sfera privat
(exemplul cel mai concludent vizând proprietatea public  a statului i proprietatea privat  a 
statului); sfera administra iei publice este mai larg  (atât institu ional, cât i func ional) 
decât sfera administra iei de stat. Ea cuprinde, al turi de administra ia public  din sectorul 
de stat, administra ia public  la nivelul comunit ilor locale. R mâne de clarificat, pe 
parcursul elabor rilor noastre teoretice, care este statutul institu iilor private de interes 
public. 

Dihotomia  substantival-verbal  privind conota iile administra ie – administrare 
genereaz  implicit un unghi dublu de abordare a administra iei publice: ca domeniu al 
socialului (administra ia ca sistem, privit în sincronia i diacronia sa); denumim 

1"Dinamica fenomenelor social -politice în societatea contemporan  pune în fa a speciali tilor din 
domeniile dreptului i al tiin elor sociale, noi provoc ri din perspectiva schimb rii rela iilor dintre 
state, a cooper rii interna ionale dintre acestea i nu în ultimul rând a integr rii interna ionale 
regionale" N. Miulescu, Administra ia public  central i local . Paralel i drept comparat, Ed. 
Didactic i Pedagogic  , Bucure ti, 2006, p.7
2Idem:"Metodele clasice, consacrate pe fundamentul institu iei politice fundamentale, statul, nu mai 
pot oferii solu ii viabile în contextul transform rilor actuale, care .....integrarea statului la nivel 
interna ional, regional i universal. Concomitent cu înt rirea rolului i autonomiei colectivit ilor
teritoriale locale i respectarea democra iei, a drepturilor omului în general. 
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institu ional aceast  abordare; ca sistem de activit i întreprinse, ca ansamblu de 
competen e, atribu iuni, ac iuni; - s  denumim aceast  abordare func ional .

Avem în vedere aici i contextele utiliz rii termenului „administration” conform 
explicit rilor din Dictionary of American Government and Politics (1988):  conducerea i
îndrumarea afacerilor guvernelor i institu iilor; totalitatea oficialilor din aparatul 
guvernamental; executarea i implementarea de politici publice; timpul în care se afl  în 
func ie un ef executiv (pre edinte, guvernator, primar). 

2. Delimit ri. O detaliere a acestor conota ii contextuale conduce spre alte 
delimit ri. O delimitare între ceea ce putem denumi aici administra ie corp (institu ii,
autorit i i corpul func ionarilor din sectorul public) i administra ie func ie, la care 
inevitabil ad ug m coordonata temporal  (ac iuni, competen e, atribu ii exercitate în sfera 
conducerii, organiz rii i execut rii în concret a legii, inclusiv durata mandatului exercitat 
în domeniul executivului). Administra ia corp reprezint  anatomia domeniului 
administra iei publice, în timp ce administra ia func ie reprezint  fiziologia 
(corespunz toare verbului a administra). 

Chiar dac  porne te de la necesitatea realiz rii rolului statului în organizarea i
conducerea societ ii, în Vol I. al Tratatului de drept administrativ (ap rut în 1934 la 
Institutul de grafice E.Marvan), Paul Negulescu considera c  cercet rile teoretice asupra 
termenului de administra ie public  trebuie s  vizeze tocmai clarificarea acestei no iuni. A 
administra iei ca form  de exercitare a puterii executive în stat, dar i a administra iei 
publice ca modalitate în care trebuie s  fie realizat  aceast  exercitare în practic 3.

Succint, P.Negulescu trimite, pe de o parte, la administra ia public  în eleas  ca 
sistem de organisme institu ionale, iar pe de alt  parte, la administra ia public , în eleas
din perspectiv  organizatoric – func ional . Consider c Dictionary of American 
Government and Politics circumscrie mult mai bine sfera pentru „public administration”. 
Astfel, acest concept vizeaz : func ia executiv  în guvern; executarea (aplicarea) politicii 
publice; organizarea i conducerea poporului i altor resurse pentru atingerea obiectivului 
guvern rii; arta i tiin a aplicat  la sectorul public. 

Analizând pe rând aceste elemente de con inut pentru administra ia public  – cu 
precizarea c  în S.U.A. ea are un specific aparte – re inem, în prim  instan , faptul c
administra ia public  vizeaz , din perspectiva func iei executive la nivel guvernamental 
punerea în aplicare a politicilor publice. Apoi, administra ia public  este în eleas  ca 
reprezentând un aparat specializat, relativ autonom, având ca rol organizarea i coordonarea 
resurselor utilizate pentru atingerea obiectivelor guvern rii. În sfâr it, administra ia public
vizeaz  un sistem de principii, norme i metode tiin ifice aplicate în organizarea i
conducerea sectorului public. 

3. Opinii. Ca i alte concepte i cel de administra ie public  este definit din diferite 
ipostaze, insistându-se pe diverse caracteristici ale acestui domeniu complex. Astfel, 
administra ia este în eleas  ca: având rolul de mijloc: administra ia este activitatea prin care 
se realizeaz  scopurile i obiectivele guvernului (John Carson i J.P.Harris); având rolul de 
scop: ca domeniu de activitate, administra ia public  este, în principal, preocupat  de 
mijloacele pentru implementarea valorilor politice (John Piffner, Robert Presthus, Nicolas 
Henry); având acelea i competen e cu cele pe care le presupune ramura executiv  a 
guvern rii (James W. Davis); aici trebuie inclus i punctul de vedere conform c ruia 

3În acest sens, Charles Debbasch, Function administrative et missions de l administration, în Science 
administrative. Administrations publiques, Paris, Librairie Dalloz, 1975. 
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administra ia este activitatea activ , cea de „afaceri” a guvernului, preocupat  cu punerea în 
aplicare a legii. 

Felix i Lloyd Nigro dezvolt  defini ia administra iei publice în cinci elemente: 
este efortul unui grup care coopereaz  într-un cadru public; acoper  cele trei ramuri ale 
puterii – executiv , legislativ i judec toreasc , inclusiv rela iile dintre acestea; are un rol 
important în formularea politicii publice i de aceea, reprezint  o parte a procesului politic; 
este diferit  de administra ia privat , prin tr s turi semnificative; este asociat  îndeaproape 
cu numeroase grupuri private i de indivizi. 

Insistând i aici succint asupra elementelor prin care se descrie administra ia 
public , observ m c  unele note definitorii sunt surprinse i în celelalte descrieri 
enumerative, altele vizând aspecte noi. Astfel, transpar aspecte precum cele referitoare la 
corpul func ionarilor publici (un grup care coopereaz  într-un cadru public i ac ioneaz  în 
acest domeniu), aspecte ce vizeaz  competen a material  (domeniul de exercitare a 
atribu iilor fiind corelativ celor trei ramuri ale puterii i inter-rela iilor stabilite la acest 
nivel), precum i elemente explicative privind rolul în formularea politicilor publice, rol ce 
face din administra ie o component  a procesului politic. Totodat , Felix i Lloyd Nigro 
aduc în planul analizei i dou  elemente noi: cel referitor la diferen ele specifice dintre 
administra ia public i administra ia privat  (diferen e date de tr s turi semnificative, 
proprii celei dintâi, urmare tocmai a specificului domeniului public) dar i cel legat de 
raporturile în care administra ia public  intr  cu diverse grupuri private i persoane fizice 
particulare. Aici se mai desprinde înc  o idee: aceea a raporturilor în care intr  poten ial 
autorit ile administra iei publice: pe de o parte acestea intr  în raporturi intrasistem (deci, o 
autoritate a administra iei publice intr  în raporturi cu alte autorit i ale administra iei 
publice) precum i în raporturi cu subiecte de drept privat. 

Analizând elementele prezentate mai sus, Ioan Alexandru concluzioneaz  asupra 
urm toarelor coordonate ale administra iei publice: administrarea public  implic  o 
activitate ce se coreleaz  cu politica; tinde s  fie concentrat  în ramura executiv  a 
guvern rii; difer  de administra ia din sfera privat ; are ca atribu iune esen ial  aplicarea 
legii4.

4. Definirea conceptului în doctrina noastr .În acest context Ioan Alexandru 
realizeaz i o defini ie pentru administra ia public , defini ie ce ilustreaz , în opinia 
autorului, pozi ia administra iei în cadrul diferitelor activit i ale autorit ilor statale sau ale 
comunit ilor locale, individualizarea autorit ilor abilitate ca autorit i ale administra iei 
publice, precum i existen a componentelor esen iale ale administra iei publice: elementul 
structural-organic i elementul func ional. În baza acestor considerente, administra ia
public  este definit  ca activitate realizat  de c tre autorit ile abilitate, ce const  în 
principal în organizarea i asigurarea execut rii, dar i în executarea nemijlocit  a legilor, a 
tuturor actelor normative i a celorlalte acte emise de autorit ile statului de drept. 

Luând în calcul atât sensul material al administra iei publice, prin care se exprim
specificul activit ii administrative (administra ia reprezint  o multitudine de activit i ale 
autorit ilor publice i ale agen ilor îns rcina i cu atribu iuni în numele acestor autorit i),
precum i sensul organiza ional conform c ruia administra ia public  este reprezentat  de 
totalitatea organelor administrative (în esen , altele decât organele legislativului, 
sistemului judec toresc i guvernului), se poate realiza o defini ie opera ional  a 
administra iei publice. 

4 A se vedea Ioan Alexandru, Drept administrativ, Ed. Omnia, Bra ov, 1999, p.26 i urm. 
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Într-o alt  lucrare de Drept administrativ5, Ioan Alexandru formuleaz  o alt
defini ie. Conform acestei defini ii, administra ia public  este reprezentat  de „folosirea 
teoriilor i proceselor manageriale, politice i juridice în vederea realiz rii mandatelor 
guvern rii legislative, executive, i judec tore ti, pentru a asigura reglement rile i
serviciile pentru societate în ansamblu, cât i pentru segmentele acesteia”. A adar,
administra ia public  este definit  aici drept arta i tiin a conducerii aplicat  la sectorul 
public. Or, aceast  defini ie completeaz  perspectiva func ional  de abordare a 
administra iei publice  

În acest cadru, administra ia public  este reprezentat  de sistemul autorit ilor 
publice i agen ilor învesti i cu prerogative de putere public , ce exercit  atribu iuni i
competen e în domeniul organiz rii execut rii i execut rii nemijlocite a legilor, a actelor 
administrative normative i individuale. Defini ia comport  mai multe explica ii, unele fiind 
detaliate pe parcursul demersului nostru. Ne limit m aici în a face câteva preciz ri de ordin 
general. Astfel este necesar de precizat c  în sistemul administra iei publice, func ie de 
specificul activit ii, sunt cuprinse atât autorit i publice (centrale, locale, specifice), cât i
al i agen i care, de i nu sunt autorit i publice, în virtutea activit ilor prestate, sunt învestite 
cu putere public . Apoi, sintagma „executarea nemijlocit  a legilor” - exprim  o extensie a 
termenului de lege: se are în vedere Constitu ia, legile organice, legile speciale, ordonan ele
de urgen , ordonan ele, hot rârile de guvern, toate actele administrative (cu caracter 
normativ i individual) emise de autorit ile publice abilitate, precum i de agen ii învesti i
cu putere public .

5. Administra ia ca activitate. Modernitatea  târzie presupune pe lâng  multiple 
elemente definitorii, o ampl  dezvoltare a administra iei  ca activitate i sistem de 
organisme implicate atât în domeniul public, cât i în domeniul privat. O societate supus
unei succesiuni de transform ri realizate în timp din ce în ce mai restrâns i caracterizat
prin factori economici, politici, culturali nu se poate organiza ra ional i eficient în absen a
unui fenomen complex precum fenomenul administra iei. Azi se vorbe te despre 
administra ie ca realitate factual  în orice sistem socio-politic organizat, aceasta desemnând 
„no iunea-cheie” pentru tiin a administra iei6. De i se poate vorbi despre administrare i
administra ie chiar la nivelul societ ilor lignajere7, problemele de administra ie au suscitat 
interesul (practic i teoretic), îndeosebi în perioada constituirii statelor moderne în Europa 
„ i cu aclimatizarea sa specific  în SUA8”. De la abord ri izolate ale fenomenului 
administrativ, trecând prin diverse concep ii care poart  pecetea modului în care este în eles 
statul (îndeosebi abord rile weberiene), s-a ajuns s  se discute azi despre o „er
administrativ ”, „revolu ie administrativ ”9, chiar globalizare a administra iei: „Se poate 
spune c  asist m la o veritabil  mondializare a tiin ei administra iei, atât ca întindere, cât i
ca influen 10.

Este cert c , atât administra ia, dar mai ales tiin a administrativ  trebuie s
reprezinte mijloace moderne i eficiente pentru organizarea tiin ific  a unei societ i cu 
nevoi tot mai complexe i tot mai diverse. O organizare care s  presupun  atât aspectele 
imanente fenomenului administrativ, dar i transformarea acestui fenomen dintr-un 

5 Ioan Alexandru (coordonator), Drept administrativ, Lumina Lex, Bucure ti, 2005, p. 26 i urm 
6 Corneliu Manda, tiin a administra iei, Curs universitar, Lumina Lex, Bucure ti, 2004, pg.9. 
7 Vezi Adrian Gorun, Teorie politic , cap. Despre o delimitare a domeniului politicului. 
8 Corneliu Manda, op.cit.pg.9 
9 Perre Bandet, Lucien Mehl, Le fait administrativ: nature, origine et developpement în „Traite de 
science administrative”, Monto net Co, Paris, La tlaye, 1966, p.80. 
10 Jaques Chevallier, Science administrative, Themis, p.u.I, 2-e 
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consumator de resurse, într-un element reformator al socialului. O organizare tiin ific
orientat  spre continua autoperfec ionare a activit ii i structurii administra iei cu dublu 
scop: ob inerea unui optim administrativ; ob inerea unui optim social. Ambele printr-o 
folosire a tuturor resurselor alocate în mod eficient, spre a ob ine rezultate maxime, cu 
eforturi minime11.

6. Sarcini i mijloace.Sarcinile autorit ilor administra iei publice sunt multiple, 
iar pentru îndeplinirea lor sunt necesare o serie de acte juridice (acte administrative, de 
drept civil, de dreptul muncii), dar i activit i i mijloace nejuridice, inclusiv informa ii i
teorii din alte tiin e privind conducerea. Este cert c  „fenomenologia administrativ ”
dep e te cadrul dreptului pozitiv în ansamblu, al dreptului administrativ, în special12.
În elegerea corect  a administra iei publice ca realitate social  presupune dep irea cadrului 
formal-juridic i, concomitent cu studiul reglement rilor juridice, sunt necesare studii 
dedicate unor probleme specifice cercet rilor din domeniile politicului, socialului, 
economicului, presupune totodat , surprinderea unor coordonate precum tiin a i arta 
conducerii, calitatea, eficacitatea i eficien a etc. 

Pe scurt, abord rii unidisciplinare (îndeosebi, abord rii specifice dreptului 
administrativ), i se adaug  o abordare pluridisciplinar , sfera no iunii administra iei fiind 
supus  unui demers mai larg. Acest demers apar ine tiin ei administra iei. O serie de autori 
printre care Pierre Bandet, Lucien Mehl, Alexandru Negoi , Mihai Oroveanu, Antonie 
Iorgovan, Jaques Chevallier, Charles Debbasch, Corneliu Manda .a. consider  c  obiectul 
de investiga ie al administra iei publice este fenomenul administra iei (abordat în 
complexitatea sa), tiin a administra iei fiind o tiin nejuridic , de sintez , autonom , cu 
obiect, principii i metode specifice de cercetare, recunoscut  la nivel tiin ific 
interna ional13.

7. Despre obiectul tiin ei administra iei. Existen a unui obiect al tiin ei
administra iei este fie contestat , fie supralicitat . i aceasta, în virtutea faptului c
delimit rile între tiin a dreptului administrativ i tiin a administra iei au fost greu de 
acceptat. A a se explic  punctul de vedere exprimat de autori precum Macarel, Vivien, 
Laferriere .a. care subliniaz  necesitatea unor distinc ii mai clare între cele dou tiin e.
Apoi, trebuie precizat c  au existat i înc  exist  puncte de vedere care itereaz  ideea 
imposibilit ii separ rii dreptului administrativ ca tiin , de tiin a administra iei întrucât 
nu sunt precizate elemente referitoare la obiect, metod , aplica ii proprii, elemente care s
fundamenteze o astfel de separare. De altfel, de i este o tiin  relativ recent , referirile la 
tiin a administra iei au fost variate, ea fiind considerat  fie tiin  politic , fie tiin

social  sau economic , fie o tiin  de grad inferior, un fel de introducere la tiin a dreptului 
administrativ, o tiin  tehnic  sau o ramur  a conducerii14. Corneliu Manda prezint i alte 
concep ii potrivit c rora tiin a administra iei este considerat  „o tiin  a principiilor 
ra ionale” (autorii francezi), „o tiin  politic i tehnic  a organiz rii administra iei”
(Cooreman), „o tiin  tehnic ” (F.W. Taylor), „o filozofie a dreptului administrativ” 
(Manuel Colmeiro)15. De altfel, Jaques Chevallier se întreab  în ce m sur  administra ia

11 Vezi Mihai T. Oroneanu, Introducere în tiin a administra iei, Bucure ti, 1994, p.5. 
12 Vezi Ion Vântu, Mircea Anghene, Mircea Str oanu, Organele administra iei de stat în RSR, Editura 
Academiei RSR, Bucure ti, 1971, p.29 i urm. 
13 C.Manda, op.cit.p.10 
14 Idem, p.11: În acest sens pot fi nominaliza i i A.Molitor, Jaques Chevallier, Charles Debasch, Paul 
Negulescu, Iancu St. Toma, A.Iorgovan, Ioan Alexandru .a. 
15 Idem  p.12 
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poate fi obiect de studiu pentru o tiin , din moment ce aceasta este considerat  o „art ”
(arta de a organiza, conduce, monitoriza, previziona, abilitatea în a elabora i aplica solu ii
legale i oportune). 

Nuan rile i dezbaterea pe tema obiectului cercet rii tiin ei administra iei 
continu i azi. Astfel, J. Chevallier consider tiin a administra iei drept o tiin  social
care nu are un obiect „preexistent”, ci unul ce se constituie dintr-o „problematic ”, 
respectiv „dintr-un ansamblu de probleme puse de realitate”16. Pornind de la men iunea lui 
Max Weber conform c reia aceste rela ii „nu sunt raporturi reale între lucrurile care 
constituie principiul de delimitare al diferitelor domenii tiin ifice, ci raporturi conceptuale 
între probleme”17, Chevallier sus ine c  obiectul unei tiin e, în contextul dat, „nu este un 
obiect concret”, ci un „construit”. Acest „construit” este realizat „în func ie de o 
problematic  teoretic ” permanent supus  la o interoga ie sistematic  a aspectelor realit ii
pus  în rela ie prin problematica care le este pus ”18. Reconstruc ia teoretic  a obiectului se 
face în func ie de „problematica” pe care o ridic  realitatea social i se poate vorbi despre 
„obiectul reconstruit” în momentul în care administra ia devine obiect al tiin ei.

Aici poate fi eviden iat obiectul de studiu, respectiv fenomenul administrativ, ca 
element ce se distinge de alte fapte sociale, iar autonomia tiin ei administra iei trebuie 
stabilit  în func ie de celelalte tiin e care studiaz  fenomenul administrativ. Abordarea de 
acest tip este reg sit  în doctrina european , îndeosebi în doctrina francez  „unde tiin a
administra iei, în deceniul al aptelea al secolului al XX-lea, era considerat  ca având drept 
obiect o categorie special  de fenomene a c rei analiz  trebuia s  duc  la cunoa terea 
problemelor puse de ac iunea administra iei i, mai ales, a problemelor activit ii
eficiente19.

Pe linia prezentat  mai sus se înscriu i Pierre Bandet i Lucien Mehl care, în 
Traité des science administrative (1966), introduc no iunea „cheie” de fapt administrativ, 
acesta de pe urm  fiind considerat obiectul tiin ei administrative. O tiin  cu caracter 
interdisciplinar, având în vedere complexitatea fenomenului studiat; dar i utilizarea critic
a cuno tin elor i informa iilor puse la dispozi ie de alte discipline tiin ifice legate de 
fenomenul administrativ20. Totodat , se poate spune c tiin a administra iei, studiind 
fenomenul administrativ în complexitatea i amploarea sa, are caracter general prin 
raportare la o serie de tiin e particulare care au ca obiect (fiecare) unele aspecte ale acestui 
fenomen. Acest aspect genereaz  o anumit  autonomie a tiin ei administra iei prin 
raportare la tiin e particulare precum: tiin ele juridice, sociologia, managementul. 
Modernizarea societ ii a ridicat i o serie de probleme pe care o societate tradi ional  nu i
le-a pus. Probleme de arie extins , de la asigurarea securit ii individului i mediului, la 
r spunderea statului, a organismelor sale în privin a organiz rii ra ionale a vie ii sociale. 

De altfel, caracterizând tiin a administra iei ca o tiin  nou , Jerzy Starosciak 
insist  pe ideea c tiin a administra iei a ap rut „ca o consecin  a materializ rii nevoii de a 
se organiza în mod ra ional via a social ”, nevoie asigurat  în „aspira ia de a asigura o cât 

16 Idem; a se vedea i Jaques Chevallier, op.cit.p.55 
17 Max Weber, Economie et societe, 1922, trad.Paris Plou, citate C.Manda dup  Jaques Chevallier, 
op.cit.p.56 
18 Corneliu Manda, op.cit.p.13, citat dup  J.Chevallier, op.cit.p.56 
19 Idem; este citat Georges Langrod, La science administrative et sa place parmi les sciences voisines,
în Traite de sciences administrative, 1985, p.30-41. 
20 Vezi i Pierre Bondet, Lucien Mehl, op.cit; J. Chevallier, D. Loschae, Science administrative, Paris, 
1978, p.61, C.Manola, op.cit.p.14. 
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mai mare eficien  a activit ii colective”21. La rândul s u, Charles Debbasch, precizând c
obiectul de studiu pentru tiin a administra iei este faptul administrativ, nuan eaz
con inutul acesteia printr-o nuan are a obiectului de studiu. El insist  pe trei domenii de 
investiga ie: a) ce este administra ia, b) ce trebuie s  fie administra ia i c) ce va fi 
administra ia. Cu alte cuvinte, Debbasch introduce triada: real – dezirabil - real virtual 
(posibil), pe o coordonat  temporal  ce presupune atât sincronia, dar mai ales diacronia 
obiectului construit.  

Primul domeniu este unul al cunoa terii realit ii un studiu obiectiv prin care se 
dore te cunoa terea mecanismelor de func ionare a administra iei publice, a structurilor 
sale, descoperirea i explicitarea problemelor ce apar, analiza genezei acestor probleme etc. 
Practic, un produs al cunoa terii discursive. Cel de-al doilea domeniu vizeaz  rolul pe care 
tiin a administra iei îl are asupra evolu iei realit ii administrative, în sensul c tiin a

formuleaz  principiile unei bune func ion ri a administra iei. Practic, prin studiul 
realit ii factuale, a faptului administrativ, se pot ob ine solu ii cu valoare de principiu care, 
aplicate, vor conduce c tre schimb rile dorite. Este cert c  ideea unei bune guvern ri, apare 
aici ca idee a unei bune administr ri.

Este tiut c  atât antropologia politic , cât i filosofia politic  au vizat „atingerea” 
esen ei politicului, dar i surprinderea diversit ii formelor care îl eviden iaz . Îns , rela iile 
dintre cele dou  discipline „par totu i marcate de ambiguitate”22 . Trebuie precizat c  primii 
antropologi au denun at etnocentrismul  majorit ii teoriilor politice, R. Lowie v zând în ele 
o reflec ie centrat , în special, pe stat i care recurge la o concep ie unilateral  asupra 
guvern rii societ ilor omene ti. Drept consecin , filosofia politic  se identific  cu o 
filosofie a statului, considerându-se insuficiente datele rezultate din analiza societ ilor a a-
zis „primitive”. Consider c  ilustrarea opiniei lui Georges Balandier este edificatoare i
pentru în elegerea problemei puse de noi în discu ie. Astfel, Balandier opineaz  c
antropologii moderni „opun caracterul tiin ific al cercet rii lor caracterului normativ al 
filosofiilor politice, valabilitatea rezultatelor lor concluziilor nedeterminate ale 
teoreticienilor”23.

Considera iile de mai sus pot fi realizate i în privin a tiin ei administra iei, cu o 
completare. Anume, aceea care comport  aspectele legate de statutul tiin ei administrative, 
unde, prin confruntare, s-au conturat dou  tendin e:

a) tiin a administrativ  este normativ , prescriptiv ;
b) tiin a administrativ  este pozitiv .
Prima tendin  subliniaz  c  rolul tiin ei administrative const  în surprinderea a 

ceea ce trebuie s  se întâmple. Mai precis, detectarea unor norme pentru ac iunea 
administrativ , construirea unui „ideal” administrativ i promovarea unei atitudini 
reformiste. Adep ii tiin ei administrative pozitive sus in c  ea trebuie s  fie preocupat  de 
prezentarea i explicarea unor realit i factuale, concep ie promovat  în sistemele de 
gândire începând cu secolul al XIX-lea. Amintind i radicalismul weberian (principiul 
neutralit ii axiologice), trebuie remarcat aici c  opinia lui Ch. Debbasch se circumscrie, 
printr-o atitudine echilibrat , principiului obiectivit ii imanente a tiin ei. Obiectivitate 
fundamentat  în asump ia  c  ideile i concluziile cercet torului nu sunt afectate de interese, 
orient ri valorice i aspira ii proprii tiin a administra iei neavând statutul de prizonier  a 
politicii. Practic, un echilibru manifest între episteme i doxa pentru orice cercet tor.

21 Vezi C.Manda, op.cit, p.14 i urm; Jerzy Starosciak, Elemente de tiin a administra iei, Ed. 
Politic , Bucure ti, 1967, p.12. 
22 Georges Balandier, Antropologie politic , Editura Amarcord, Timi oara, p.17 
23 Idem: Vezi i Adrian Gorun, Teorie politic , Concepte fundamentale i fenomene politice, Presa 
Universitar  Clujean , 2002, p.98 i urm. 
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Studiul faptului administrativ conduce la decantarea unor reguli care s  permit  o 
cre tere a eficacit ii administra iei. Cel de-al treilea domeniu nuan at de Ch. Debbasch 
pentru obiectul tiin ei administra iei vizeaz  capacitatea ei predictiv . Acest domeniu „se 
constituie în jurul faptului c tiin a administra iei preconizeaz  legi ale evolu iei sistemelor 
administrative, pe baza cunoa terii trecutului i a prezentului”24. Este de re inut c  esen a
cercet rii administra iei publice o reprezint  faptul (fenomenul) administrativ. 

Autori români reprezentativi, printre care Ioan Alexandru i Alexandru Negoi
surprind unele tr s turi caracteristice faptului administrativ. Astfel, faptul administrativ 
este: a) un fapt social; b) o activitate subordonat ; c) situat între valoarea pe care trebuie s
o înf ptuiasc i executarea material  a acestei valori; d) implic  în mod necesar 
organizarea. Majoritatea autorilor ajung la o definire a tiin ei administra iei care presupune 
urm toarele elemente: este o tiin  interdisciplinar ; are un obiect propriu de cercetare, 
respectiv administra ia public  în complexitatea ei; are ca obiectiv major elaborarea 
principiilor i normelor generale necesare reform rii func ionale i organice a administra iei 
publice; are ca finalitate optimizarea procesului de conducere a vie ii sociale i promovare a 
interesului public. 

Vorbind despre con inutul tiin ei administra iei, C.Manda, Al.Negoi , Jerzy 
Starosciak, Mihai T. Oroveanu, George Laryod i al i autori de referin  subliniaz  c  ea 
este o „ tiin  specializat ” ce are „drept surs  de cunoa tere practica administrativ ” i ca 
genez  nevoia „de a generaliza experien a acestei practici administrative”. 

O serie de factori ce caracterizeaz  orice ac iune administrativ  sunt prezen i în 
con inutul tiin ei administra iei i asigur  „conceptualizarea de ansamblu”. Ace ti factori 
sunt:  a) factorul ordonator - prin defini ie, administra ia este organizat  spre asigurarea 
ordinii; b) factorul stabilizator – continuitatea, perpetuarea unor structuri reprezint
elementele ce asigur  o relativ  stabilitate îns , avându-se în vedere reformarea continu  a 
acestora, se poate vorbi despre un echilibru dinamic al administra iei publice; c) factorul 
ra ional – vizeaz  fundamentarea logic , ra ional  a cooper rii umane; d) factorul 
organizare – elementul „organiza ional” are rol esen ial în ac iunea administrativ ; e) 
factorul finalitate – administra ia promoveaz  interesul public, interes determinat de 
op iunile puterii politice; f) factorul centripet – administra ia, prin defini ie, exercit  un rol 
de integrare, ac ionând pentru unitatea sistemului. Ace ti factori ce compun con inutul 
tiin ei administra iei sunt cerceta i i analiza i de aceast tiin , în scopul „g sirii celor 

mai bune solu ii pentru organizarea i func ionarea administra iei publice în condi ii 
optime”. 

8. Nesitatea i actualitatea tiin ei administra iei. Progresul social al unei ri
este condi ionat de un complex de factori interni, dar i interna ionali. Istoria recent
dovede te c rile care au elaborat politici publice fundamentate, au inclus în strategiile lor 
nu doar elemente relevante privind volumul i diversitatea surselor, ci i o serie de 
indicatori calitativi, edificatori din perspectiva eficien ei i eficacit ii acestor resurse. O 
organizare ra ional  a oric rui proces conduce la modernizarea sa. State precum Germania, 
Japonia, SUA, Marea Britanie, Austria sunt recunoscute în privin a rigorilor administrative 
i culturii institu ionale. La acestea se adaug  azi statele U.E., Africa de Sud, China .a.,

preocupate tot mai mult de organizarea i dezvoltarea capacit ilor administrative proprii. 
De altfel, nu  se poate realiza o dezvoltare socio-economic , politic i cultural  a unei ri
f cându-se abstrac ie de administra ie în general, de administra ia public  în special. Este 
îns tiut c  „o perfec ionare constant  a administra iei publice nu se poate realiza numai 

24 C. Manda, op.cit, p.14-19 
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24 C. Manda, op.cit, p.14-19 
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constatându-se unele probleme ale realit ii curente din administra ia public  ci, în primul 
rând, pe baza unor cercet ri tiin ifice ale acesteia. Aceast  cercetare tiin ific  are în 
vedere cunoa terea aprofundat  a administra iei publice, iar pe baza cuno tin elor dobândite 
posibilitatea de a formula propuneri de organizare ra ional i func ionare eficient  a 
administra iei publice”. Mai mult, în modernitatea târzie administra ia este, în statele cu 
sisteme democratice func ionale, orientat  mai mult c tre cet ean, beneficiarul direct al 
serviciilor publice. Solicit rile, dezideratele, problemele curente tot mai diverse ale 
cet enilor reclam  o permanent  fundamentare tiin ific  a administra iei publice.  Aici 
trebuie c utat  necesitatea i actualitatea tiin ei administrative, ca tiin  social  ce 
cerceteaz  atât structura, cât i activitatea autorit ilor administra iei publice, a 
administra iei publice ca sistem cu func ii proprii, o tiin  ce folose te i esen ializeaz
contribu ia tuturor celorlalte tiin e sociale (de ramur ) ce au ca obiect administra ia
public . Pornind de la aceste considera ii, C. Manda elaboreaz  o defini ie a tiin ei
administra iei, ca tiin  care cerceteaz  activitatea i structura autorit ilor administrative 
în vederea perfec ion rii lor continue în func ie de valorile politice i cerin ele economico-
sociale, în scopul realiz rii eficiente a sarcinilor sale i intereselor generale ale cet enilor. 

Cea mai important  problem  ce se ridic  în leg tur  cu specificul i autonomia 
tiin ei administra iei este aceea a delimit rii ei de tiin a dreptului administrativ. De i

aceast  problem  a suscitat unele discu ii înc  din secolul al XIX-lea (controversele 
manifestându-se chiar i azi), trebuie spus c  în prezent cei mai mul i autori recunosc 
autonomia, denumirea i importan a tiin ei administra iei25. În acela i timp, comunitatea 
academic  din România manifest  înc  re inere în privin a decret rii tiin ei administra iei 
publice drept o tiin  ce apar ine domeniului socio-politic în detrimentul exprim rii pe mai 
departe a unor puncte de vedere conform c rora tiin a administra iei apar ine tiin elor 
juridice.

Luând în calcul opiniile epistemice interna ionale, dar i caracteristicile tiin ei
administra iei, consider c  aceasta este o tiin  autonom , cu obiect de studiu bine definit, 
care opereaz  cu un aparat conceptual relativ propriu i utilizeaz  metode specifice de 
cercetare. Aceast  opinie este formulat  de Ioan Alexandru, Al. Negoi i, dup  cum s-a 
v zut mai sus, de Jaques Chevallier, D. Loschak. Astfel, obiectul de cercetare bine 
determinat este administra ia public 26 în întreaga sa complexitate27. Mai complet, 
administra ia public  drept „fenomen social, politic, juridic ce urm re te ca, prin 
cuno tin ele pe care le dobânde te i le sistematizeaz , s  formuleze principii i legit i pe 
baza c rora se poate realiza ra ionalizarea administra iei publice, atât în ceea ce prive te 
organizarea cât i func ionarea acesteia”28.

Al doilea aspect care trebuie avut în vedere aici este cel surprins de Antonie 
Iorgovan care, corelat modalit ilor de manifestare a autonomiei tiin ei administra iei 
semnaleaz  necesitatea întrunirii de c tre aceasta a „elementelor no iunilor generale de 
tiin ”, a „încadr rii” acesteia în ramurile universal acceptate ale tiin ei, „încadrare ce 

presupune stabilirea raporturilor dintre tiin a ( tiin ele) respectiv i tiin ele vecine”29.
Prin urmare, trebuie avut în vedere, pe de o parte încadrarea tiin ei administra iei în una 
din categoriile acceptate ( tiin e despre natur , tiin e sociale, tiin e despre gândire) i, pe 
de alt  parte, trebuie surprinse interferen ele cu tiin ele din aceea i categorie, dar i

25 Avem în vedere opinii exprimate de A. Iorgovan, Mihai T. Oroveanu, C. Manda, Jaques Chevallier 
.a.

26 Vezi J. Chevallier, D. Loschak, op.cit.vol.I, p.62 
27 C. Manda, op.cit.p.18 
28 Al. Negoi , op.cit. p.16 
29 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, edi ia a III-a, Ed.All Beck, 2001, p.230 
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25 Avem în vedere opinii exprimate de A. Iorgovan, Mihai T. Oroveanu, C. Manda, Jaques Chevallier 
.a.

26 Vezi J. Chevallier, D. Loschak, op.cit.vol.I, p.62 
27 C. Manda, op.cit.p.18 
28 Al. Negoi , op.cit. p.16 
29 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, edi ia a III-a, Ed.All Beck, 2001, p.230 
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elementele ce-i dau identitate. Acest punct de vedere conduce implicit la plasarea tiin ei
administra iei în perimetrul tiin elor de sintez  ea, f când parte, din ramura tiin elor
sociale30. Corelat statutului de tiin  de sintez  pe care-l are administra ia public , trebuie 
precizat i caracterul s u interdisciplinar, aria sa de cercetare interferându-se cu sociologia, 
tiin ele juridice, tiin ele economice, managementul, istoria, tiin ele politice .a. Aceast

aser iune conduce spre concluzia c  aspectele ce-i dau identitate tiin ei administra iei îi 
asigur  implicit o autonomie chiar din perspectiva domeniului de investigat i metodelor 
utilizate. Insistând pe autonomia tiin ei administra iei, Georges Langrod vorbe te de 
necesitatea constituirii ei, necesitate izvorât  din viziunea multilateral  introdus  în studiul 
fenomenului administrativ, abordare ce nu apar ine unei alte tiin e.

Este vorba de faptul c , de i se interfereaz  cu alte tiin e precum sociologia, 
tiin ele juridice, politologia .a., niciuna dintre acestea nu cerceteaz  „în profunzime 

domeniul ac iunii administrative”, niciuna nu poate singur  s  analizeze i s  interpreteze, 
în totalitate faptul administrativ”31.

Insistând pe utilizarea termenului consacrat în literatura de specialitate – acela de 
tiin a administra iei -, C.Manda trece în revist i pluralul utilizat îndeosebi în literatura 

francez  – sciences administratives -, plural prin care se eviden iaz  existen a unor studii 
specializate, a „unui ansamblu de discipline strânse în jurul unui obiect comun – studiul 
administra iei”32. Consider m c  utilizarea pluralului nu presupune existen a mai multor 
tiin e ale administra iei, ci, pe de o parte, caracterul multidisciplinar al fenomenului studiat 

(caracterul de sintez  al tiin ei respective), ier pe de alt  parte, investigarea – din unghiuri 
i cu metode diferite – fenomenului administra iei de c tre mai multe tiin e. Fiecare cu 

domeniul s u (parte din fenomenul administrativ), dar niciuna ca tiin  de sintez . Tocmai 
aici st  elementul de specificitate (identitate) al tiin ei administra iei, termen consacrat i în 
literatura anglo-saxon  – cel de Public Administration. 

9. Raportul dintre tiin a administra iei i tiin a dreptului administrativ.
Demonstrând autonomia tiin ei administra iei, nu ne putem rezuma la abordarea ei f r  a 
surprinde raporturile cu alte tiin e. Iar cel mai dificil de identificat este raportul acestei 
tiin e cu tiin a dreptului administrativ din urm toarele motive: existen a unor interferen e

între domeniile de cercetare ale celor dou tiin e; abuzul de normativitate utilizat în 
func ionarea fenomenului administrativ în regimul totalitar comunist i regimurile 
anterioare; maximizarea sferei etatice a administra iei publice (chiar identificarea 
administra iei publice cu administra ia de stat); considerarea domeniului administra iei 
publice ca domeniu exclusiv de studiu pentru tiin ele juridice; includerea administra iei
publice ca specializare juridic  în structura facult ilor de drept etc. 

Aceste motive, la care se pot ad uga i altele, au condus fie la considerarea tiin ei
administra iei drept o „ancilla” a tiin elor juridice, fie la „topirea” ei în dreptul 
administrativ. Iar consecin ele au fost printre cele mai nefaste, atât la nivelul organiz rii i
func ion rii sistemului administra iei publice, cât i la nivelul competen elor profesionale 
ale resurselor umane utilizate în administra ia public .
Analiza raportului dintre tiin a administra iei i tiin a dreptului administrativ realizat  de 
C. Manda, poate fi sintetizat  sub urm toarele aspecte: tiin a administra iei „cerceteaz
dreptul aplicabil administra iei publice, sub aspectul cum este elaborat acest drept, ce 

30 A se vedea i Lucien Mehl, Cybernatique et Administration, în „Le revue administrative”, nr.58, 
1957, p.416 
31 C.Manda, op.cit. p. 19 
32 Este citat Georges Langrod, op.cit.p.150 
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particularit i prezint  acesta, precum i ce modalit i sunt necesare pentru aplicarea i
respectarea sa”33; astfel spus, tiin a administra iei nu se substituie vreunei discipline 
juridice (deci, nici dreptului administrativ), atunci când „cerceteaz  toate normele juridice 
aplicabile administra iei publice, cu privire special  la particularit ile pe care le prezint
aceste norme de drept i cu privire la con inutul reglement rilor pe care le con in”. 

Dac tiin a administra iei cerceteaz  aspectele juridice dintr-o perspectiv
general , interdisciplinar  (social-politic , sociologic , economic , psihologic , tehnic
etc.), „care, dup  caz, determin , înso esc ori deriv  din aspectul juridic, dar conturând 
al turi de acesta, esen a fenomenului administrativ”34. Iar surprinderea esen ei raportului 
este semnificativ : tiin a administra iei „preg te te terenul” pentru cercetarea juridic ,
dup  cum, la rândul ei, cercetarea juridic  a administra iei publice contribuie la dezvoltarea 
i clarificarea studiilor de tiin a administra iei”. 

tiin a administra iei i tiin a dreptului administrativ „coexist  ra ional”35, sunt 
interdependente, între ele producându-se permanent „o inversare de roluri, ele 
completându-se reciproc dar p strându- i fiecare propria sa fizionomie i autonomie: tiin a
dreptului administrativ, de ramur  a tiin ei juridice iar tiin a administra iei, de tiin
social  de sintez  ce nu are,  ca esen , caracter juridic” 36.
Dreptul administrativ este o ramur  a dreptului public. Analiza puterii politice, a sferei i a 
modalit ilor sale de manifestare, a raporturilor dintre exercitarea puterii institu ionalizate i
libertatea de ac iune a individului sunt doar câteva din preocup rile fondatorilor gândirii 
politice i juridice moderne. Apoi, problemele legate de caracterul public i privat al 
scopurilor individului au intrat în sfera de preocupare a gânditorilor înc  din antichitate, 
eviden iate îndeosebi prin „Republica” lui Platon i „Politica „ lui Aristotel. Aceste lucr ri
pledeaz , implicit sau explicit, pentru o form  de guvern mânt care s  evite ceea ce mult 
mai târziu Al. de Tocqueville i J.S.Mill numeau „tirania majorit ii. Asemenea idei au fost 
prezumate de Pericle i al i reprezentan i ai Marii Genera ii (exemplu Polybius sau 
fondatorii dreptului privat roman). Ideea pronun at  de Aristotel cu privire la 
guvern mântul mixt (politeia), prin care dorea s  evite posibilitatea concentr rii puterii de 
c tre o singur  persoan , dezvoltat  apoi de Polybius în analiza specificului 
guvern mântului din republica roman , revine în analizele lui J.Locke (care distinge între 
puterea legislativ , puterea executiv i puterea federativ ) i este consacrat  de c tre Ch. 
Louis de Montesquieu în „Despre spiritul legilor”. Astfel, abandonând limbajul dreptului 
natural, prin care Hobbes i Locke c utau argumente pentru demonstrarea legitim rii puterii 
politice,  Montesquieu porne te de la putere c tre libertatea individual , c utând 
mecanismele de limitare a acesteia spre a se asigura posibilitatea de manifestare a libert ii. 
Solu ia pentru evitarea abuzului de putere o reprezint , la Montesquieu, limitarea puterii 
prin putere, el consacrând astfel, principiul separ rii puterii în stat, principiu conform c ruia 
cele trei puteri –legislativ , executiv i judec toreasc  – de inute de organe speciale ale 
statului – se contrapondereaz i controleaz  reciproc. Aici trebuie f cut i o remarc
privin a criticii f cute de J.J.Rousseau principiului separ rii puterilor. O critic  în baza 
c reia diviziunii puterilor îi opune unicitatea acesteia, unicitate întemeiat  cu suveranitatea 
emanat  de la popor. Men ionez c  acest punct de vedere nu schimb  fondul problemei 
întrucât principiul separ rii puterilor nu vizeaz  existen a a trei puteri absolut autonome, ci 
exercitare a unor atribute ale puterii suverane de c tre organisme speciale ale statului , 

33 Alexandru Negoi , op.cit.p. 31 
34 Antonie Iorgovan, op.cit., p.23 
35 Georges Langrod, op.cit., p.109 
36 A. Iorgovan, op. cit. p. 238 

Revista de tiin e Juridice 

187

particularit i prezint  acesta, precum i ce modalit i sunt necesare pentru aplicarea i
respectarea sa”33; astfel spus, tiin a administra iei nu se substituie vreunei discipline 
juridice (deci, nici dreptului administrativ), atunci când „cerceteaz  toate normele juridice 
aplicabile administra iei publice, cu privire special  la particularit ile pe care le prezint
aceste norme de drept i cu privire la con inutul reglement rilor pe care le con in”. 

Dac tiin a administra iei cerceteaz  aspectele juridice dintr-o perspectiv
general , interdisciplinar  (social-politic , sociologic , economic , psihologic , tehnic
etc.), „care, dup  caz, determin , înso esc ori deriv  din aspectul juridic, dar conturând 
al turi de acesta, esen a fenomenului administrativ”34. Iar surprinderea esen ei raportului 
este semnificativ : tiin a administra iei „preg te te terenul” pentru cercetarea juridic ,
dup  cum, la rândul ei, cercetarea juridic  a administra iei publice contribuie la dezvoltarea 
i clarificarea studiilor de tiin a administra iei”. 

tiin a administra iei i tiin a dreptului administrativ „coexist  ra ional”35, sunt 
interdependente, între ele producându-se permanent „o inversare de roluri, ele 
completându-se reciproc dar p strându- i fiecare propria sa fizionomie i autonomie: tiin a
dreptului administrativ, de ramur  a tiin ei juridice iar tiin a administra iei, de tiin
social  de sintez  ce nu are,  ca esen , caracter juridic” 36.
Dreptul administrativ este o ramur  a dreptului public. Analiza puterii politice, a sferei i a 
modalit ilor sale de manifestare, a raporturilor dintre exercitarea puterii institu ionalizate i
libertatea de ac iune a individului sunt doar câteva din preocup rile fondatorilor gândirii 
politice i juridice moderne. Apoi, problemele legate de caracterul public i privat al 
scopurilor individului au intrat în sfera de preocupare a gânditorilor înc  din antichitate, 
eviden iate îndeosebi prin „Republica” lui Platon i „Politica „ lui Aristotel. Aceste lucr ri
pledeaz , implicit sau explicit, pentru o form  de guvern mânt care s  evite ceea ce mult 
mai târziu Al. de Tocqueville i J.S.Mill numeau „tirania majorit ii. Asemenea idei au fost 
prezumate de Pericle i al i reprezentan i ai Marii Genera ii (exemplu Polybius sau 
fondatorii dreptului privat roman). Ideea pronun at  de Aristotel cu privire la 
guvern mântul mixt (politeia), prin care dorea s  evite posibilitatea concentr rii puterii de 
c tre o singur  persoan , dezvoltat  apoi de Polybius în analiza specificului 
guvern mântului din republica roman , revine în analizele lui J.Locke (care distinge între 
puterea legislativ , puterea executiv i puterea federativ ) i este consacrat  de c tre Ch. 
Louis de Montesquieu în „Despre spiritul legilor”. Astfel, abandonând limbajul dreptului 
natural, prin care Hobbes i Locke c utau argumente pentru demonstrarea legitim rii puterii 
politice,  Montesquieu porne te de la putere c tre libertatea individual , c utând 
mecanismele de limitare a acesteia spre a se asigura posibilitatea de manifestare a libert ii. 
Solu ia pentru evitarea abuzului de putere o reprezint , la Montesquieu, limitarea puterii 
prin putere, el consacrând astfel, principiul separ rii puterii în stat, principiu conform c ruia 
cele trei puteri –legislativ , executiv i judec toreasc  – de inute de organe speciale ale 
statului – se contrapondereaz i controleaz  reciproc. Aici trebuie f cut i o remarc
privin a criticii f cute de J.J.Rousseau principiului separ rii puterilor. O critic  în baza 
c reia diviziunii puterilor îi opune unicitatea acesteia, unicitate întemeiat  cu suveranitatea 
emanat  de la popor. Men ionez c  acest punct de vedere nu schimb  fondul problemei 
întrucât principiul separ rii puterilor nu vizeaz  existen a a trei puteri absolut autonome, ci 
exercitare a unor atribute ale puterii suverane de c tre organisme speciale ale statului , 

33 Alexandru Negoi , op.cit.p. 31 
34 Antonie Iorgovan, op.cit., p.23 
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organisme care- i controleaz  reciproc activitatea i care se contrapondereaz  în exercitarea 
puterii 37.

Un aspect esen ial ce trebuie clarificat în leg tur  cu problema pus  în discu ie este 
i cel referitor la no iunea de putere executiv . Exist  opinii în baza c rora se identific

fiecare putere a statului cu o func ie statal  (Ioan Vida, Ioan Alexandru, C.S. Rarincescu). 
Astfel, vorbind despre activitatea statului, sub aspectul juridic, autorii de mai sus consider
c  suveranitatea se înf ptuie te prin trei func ii: func ia legislativ , func ia executiv  sau 
administrativ i func ia jurisdic ional . Opinia este împ rt it i de Tudor Dr ganu, care, 
în Drept constitu ional i institu ii politice (vol.I, 1993, p.100), vorbe te despre func ia 
legislativ  ce se deosebe te de celelalte func ii ale statului întrucât are un caracter originar, 
în sensul c  legile sunt expresia voin ei organului reprezentativ constituit pe plan na ional i
beneficiaz  de o for  juridic  superioar  celorlalte norme juridice. For a juridic  superioar
decurge din faptul c  func ia legislativ  este consecin a manifest rii suveranit ii poporului. 
Din aceast  perspectiv  func ia executiv i cea jurisdic ional  apar ca având o autoritate 
derivat , în sensul c  actele administrative i cele jurisdic ionale trebuie s  fie întotdeauna 
conforme cu prevederile legii.  

În privin a func iei executive sunt necesare unele clarific ri. Continuând demersul 
lui T.Dr ganu, iter m ideea c  func ia executiv  sau administrativ  „are ca obiect 
organizarea aplic rii i aplicarea în concret a legilor, asigurarea bunei func ion ri a 
serviciilor publice, instituite în acest scop, precum i emiterea de acte normative i
individuale sau efectuarea de opera ii materiale, prin care, pe baza legii, se intervine în 
via . Rezult  c  func ia executiv  are un caracter complex, exprimându-se în: activit i de 
organizare a aplic rii legii; elaborarea actelor juridice normative conforme cu legea; 
asigurarea func ion rii serviciilor publice; puterea discre ionar  a autorit ilor publice de a 
alege, în anumite limite, între mai multe solu ii (evaluarea oportunit ii).

Mai mul i autori, printre care I. Iov na , R. Petrescu (opinie la care ne raliem) 
disting între: a) administra ia activ , realizat  în cadrul structurilor ierarhice i care confer
dreptul de a realiza acte de gestiune, fapte materiale i acte juridice unilaterale cu putere 
executorie; b) administra ia corelativ  realizat  pe baz  de avize, acordate de autorit i sau 
structuri administrative neierarhizate (cu atribu ii consultative); i c) administra ia
jurisdic ional , exercitat  de structuri ce fac parte din puterea executiv , având ca obiect 
rezolvarea unor litigii juridice, prin hot râri ce au statutul puterii de lucru judecat. Insistând 
totu i asupra formul rilor lui T. Dr ganu, sunt necesare unele nuan ri, spre a distinge între 
guvernare i administrare (guvern i administra ie). Am în vedere opinia tot mai mult 
conturat  azi în literatura de specialitate care înt re te aceast  distinc ie, opinie dezvoltat
îndeosebi de Jaques Cadart i Jean Rivero. Astfel, primul sus ine c  în con inutul func iei 
executive se reg sesc atribu ii care constituie obiectul activit ii unor autorit i publice 
distincte.

J.Cadart identific  la acest nivel: definirea politicii generale a statului; elaborarea 
proiectelor de legi necesare înf ptuirii politicii generale; adoptarea actelor normative i
individuale necesare aplic rii legilor; luarea deciziilor necesare func ion rii serviciilor 
publice; aplicarea unor m suri de executare material , în materie de ordine public ,
dispunerea teritorial  a for elor armate i politiei; conducerea rela iilor interna ionale. 
Aceste atribu ii, afirm  el, se exercit  de c tre diverse organe ce constituie fie un executiv 
monocratic, fie un executiv colegial, fie o combina ie între acestea38. La rândul s u, Jean 
Rivero semnaleaz  diferen ieri între guvern i administra ie. În varianta lui, a guverna 

37 Adrian Gorun, Libertatea – concept i realitate, Cluj-Napoca, Argonaut, 2002. 
38 J.Cadart, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Economica, Paris, vol.I, 1990, p.342 
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individuale sau efectuarea de opera ii materiale, prin care, pe baza legii, se intervine în 
via . Rezult  c  func ia executiv  are un caracter complex, exprimându-se în: activit i de 
organizare a aplic rii legii; elaborarea actelor juridice normative conforme cu legea; 
asigurarea func ion rii serviciilor publice; puterea discre ionar  a autorit ilor publice de a 
alege, în anumite limite, între mai multe solu ii (evaluarea oportunit ii).

Mai mul i autori, printre care I. Iov na , R. Petrescu (opinie la care ne raliem) 
disting între: a) administra ia activ , realizat  în cadrul structurilor ierarhice i care confer
dreptul de a realiza acte de gestiune, fapte materiale i acte juridice unilaterale cu putere 
executorie; b) administra ia corelativ  realizat  pe baz  de avize, acordate de autorit i sau 
structuri administrative neierarhizate (cu atribu ii consultative); i c) administra ia
jurisdic ional , exercitat  de structuri ce fac parte din puterea executiv , având ca obiect 
rezolvarea unor litigii juridice, prin hot râri ce au statutul puterii de lucru judecat. Insistând 
totu i asupra formul rilor lui T. Dr ganu, sunt necesare unele nuan ri, spre a distinge între 
guvernare i administrare (guvern i administra ie). Am în vedere opinia tot mai mult 
conturat  azi în literatura de specialitate care înt re te aceast  distinc ie, opinie dezvoltat
îndeosebi de Jaques Cadart i Jean Rivero. Astfel, primul sus ine c  în con inutul func iei 
executive se reg sesc atribu ii care constituie obiectul activit ii unor autorit i publice 
distincte.

J.Cadart identific  la acest nivel: definirea politicii generale a statului; elaborarea 
proiectelor de legi necesare înf ptuirii politicii generale; adoptarea actelor normative i
individuale necesare aplic rii legilor; luarea deciziilor necesare func ion rii serviciilor 
publice; aplicarea unor m suri de executare material , în materie de ordine public ,
dispunerea teritorial  a for elor armate i politiei; conducerea rela iilor interna ionale. 
Aceste atribu ii, afirm  el, se exercit  de c tre diverse organe ce constituie fie un executiv 
monocratic, fie un executiv colegial, fie o combina ie între acestea38. La rândul s u, Jean 
Rivero semnaleaz  diferen ieri între guvern i administra ie. În varianta lui, a guverna 

37 Adrian Gorun, Libertatea – concept i realitate, Cluj-Napoca, Argonaut, 2002. 
38 J.Cadart, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Economica, Paris, vol.I, 1990, p.342 
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semnific  a lua decizii strategice, care angajeaz  viitorul na ional, iar a administra 
presupune a rezolva sarcini cotidiene, a gestiona pe termen scurt treburile publice. Prin 
urmare, din punct de vedere structural, executivul se subsumeaz  autorit ilor publice care 
exercit  func ia executiv i nu se confund  cu administra ia public . Aceste considera ii, 
sunt necesar a fi luate în calcul pentru redefinirea conceptului de administra ie public , a 
raporturilor dintre tiin a administra iei publice i dreptul administrativ. 
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