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Le régime juridique applicable à l’administration publique comprend les 
règles de fond et de forme conformément auxquelles l’administration publique doit 
réaliser son activité et qui appartiennent, naturellement, au droit administratif. 
D’autre part, il apparaît un certain balancement entre le droit administratif et le 
droit constitutionnel, déterminé aussi par la philosophie qui se trouve à la base des 
rapports entre l’exécutif et le législatif, tels quels sont reflétés dans les normes 
constitutionnelles.

 Marile administra ii na ionale s-au impus prin substan a lor, i prin 
mecanisme clare, eficiente i puternice, gra ie juste ei i tehnicit ii regulilor 
juridice dup  care se organizeaz i func ioneaz . Dar, ceea ce este, poate, mai 
important, este faptul c  toate componentele unor asemenea administra ii se 
caracterizeaz  prin cultul legii materializat în deplina respectare a dispozi iilor ei. 
Necesitatea reglement rii juridice a organiz rii i func ion rii administra iei
publice, în condi iile statului de drept, deriv  din natura obiectului acestei activit i.
În general, administra ia public  are ca obiectiv realizarea valorilor politice, ca 
form  de exprimare a intereselor generale ale societ ii, valori care sunt 
materializate în lege.  

Statul trebuie s  stabileasc  cu precizie limitele competen elor sale sub 
forma legii, a a cum face în privin a libert ilor. El nu trebuie s  ac ioneze mai 
mult decât ine de competen a sa legal . O caracteristic  esen ial  a statului 
guvernat de lege este aceea ce rezult  din aplicarea principiului legalit ii în 
activitatea administra iei publice care, împreun  cu divizarea organizat  a puterii 
statului în trei elemente componente, are ca scop garantarea libert ii cet eanului
fa  de interven ia direct  a statului 1.

Multitudinea i varietatea activit ilor i formelor de organizare ale 
sistemului administra iei publice sunt rezultatul activit ii normative juridice. 
Normele juridice constituie o modalitate important  de realizare a organiz rii i
func ion rii sistemului administra iei publice, oferind un criteriu obiectiv de 
apreciere a conduitei oamenilor care realizeaz  administra ia public . Având de 
asigurat executarea legii, sistemul administra iei publice este instrumentul cu 
ajutorul c ruia se realizeaz  dreptul. Pentru a r spunde acestei misiuni 
administra ia public , privit  ca activitate i ca sistem de organizare, trebuie s  fie 
de asemenea supus  dreptului2. Exist  o complexitate de rela ii sociale ce se 
manifest  în cadrul colectivelor de oameni organiza i în scopul realiz rii atribu iilor
administra iei publice, precum i între aceste colectivit i de oameni i institu ii 
publice sau organe de stat. Organizarea i activitatea celor care realizeaz
administra ia public  trebuie s  fie supuse reglement rii juridice. În felul acesta 

1 I. Alexandru , Drept administrativ comparat , Ed. Lumina Lex , Bucure ti , 2000 , p. 134-135  
2 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I , Ed. All Beck , 2001 , p. 192 
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dreptul constituie o dimensiune, necesar i obligatorie pentru administra ia
public 3. Normele de drept constituie i un criteriu ra ional de apreciere a ac iunilor 
celor care realizeaz  administra ia public , de aceea sunt prev zute forme ale 
r spunderii acestora în situa iile în care ac iunile lor corespund exigen elor 
exprimate prin normele juridice. 

În doctrina administrativ 4 s-a apreciat c  prin regimul juridic aplicabil 
administra iei publice se în elege ansamblul regulilor de form i fond dup  care 
administra ia public  este obligat  s - i realizeze activitatea. Aceste reguli sunt 
con inute de normele juridice care formeaz  ramura dreptului administrativ.  
Dreptul administrativ a fost primul instrument tiin ific de investigare i modelare a 
administra iei. În sens larg, dreptul administrativ este considerat a fi dreptul 
aplicabil administra iei i cuprinde totalitatea normelor juridice care se afl  în 
activitatea autorit ilor i institu iilor administra iei publice de stat i locale. În sens 
restrâns, dreptul administrativ cuprinde numai normele juridice care difer  de 
regulile dreptului privat (comun) aplicabile, în principiu, rela iilor între particulari 
(dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, etc.). În mod obi nuit se utilizeaz
doar sensul restrâns, îngust al dreptului administrativ de i el constituie doar o parte 
din normele juridice care guverneaz  administra ia.5

Teoretic normele juridice aplicabile administra iei publice mai pot fi 
grupate în dou  mari categorii: a)  norme juridice care se aplic  administra iei 
publice în raport cu ea îns i; b) norme juridice care reglementeaz  activitatea 
administra iei publice în raport cu al ii.

Pentru rezolvarea problemei naturii normelor juridice aplicabile 
administra iei publice i a surselor acestor norme de drept, trebuie inut seama de 
diversitatea problemelor la care se refer  reglementarea juridic  cu privire la 
administra ia public . Datorit  diversit ii sarcinilor i domeniilor în care 
ac ioneaz  administra ia public i normele juridice aplicabile acesteia sunt extrem 
de diverse. Pentru acest motiv cercetarea normelor juridice aplicabile organiz rii i
func ion rii administra iei publice nu trebuie s  se reduc  la o singur  ramur  de 
drept, adic  numai la ramura dreptului administrativ, ci la toate normele juridice 
aplicabile administra iei publice, chiar dac  apar in altor ramuri de drept. Astfel, cu 
privire la organizarea administra iei publice exist  multe norme ale dreptului 
constitu ional care stabilesc principiile de baz  pentru organizarea i func ionarea 
administra iei publice. Exist  îns  norme juridice care reglementeaz
particularit ile de organizare i func ionare ale administra iei publice, norme care 
tocmai datorit  acestor particularit i pot fi grupate în ramura dreptului 
administrativ.  

3 A. Negoi , Drept administrativ , Ed. Sylvi , Bucure ti , 1996, p. 58  
4 I. Alexandru , Administra ia public  , Teorii, realitate, perspective, Ed. Lumina Lex, Bucure ti , 
1999, p. 38 i urm. 
5 I. Alexandru , Mihaela C r u an , S. Bucur, Drept Administrativ, Ed. Lumina Lex , Bucure ti,  
2005, p. 76 i urm. 

Revista de tiin e Juridice 

dreptul constituie o dimensiune, necesar i obligatorie pentru administra ia
public 3. Normele de drept constituie i un criteriu ra ional de apreciere a ac iunilor 
celor care realizeaz  administra ia public , de aceea sunt prev zute forme ale 
r spunderii acestora în situa iile în care ac iunile lor corespund exigen elor 
exprimate prin normele juridice. 

În doctrina administrativ 4 s-a apreciat c  prin regimul juridic aplicabil 
administra iei publice se în elege ansamblul regulilor de form i fond dup  care 
administra ia public  este obligat  s - i realizeze activitatea. Aceste reguli sunt 
con inute de normele juridice care formeaz  ramura dreptului administrativ.  
Dreptul administrativ a fost primul instrument tiin ific de investigare i modelare a 
administra iei. În sens larg, dreptul administrativ este considerat a fi dreptul 
aplicabil administra iei i cuprinde totalitatea normelor juridice care se afl  în 
activitatea autorit ilor i institu iilor administra iei publice de stat i locale. În sens 
restrâns, dreptul administrativ cuprinde numai normele juridice care difer  de 
regulile dreptului privat (comun) aplicabile, în principiu, rela iilor între particulari 
(dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, etc.). În mod obi nuit se utilizeaz
doar sensul restrâns, îngust al dreptului administrativ de i el constituie doar o parte 
din normele juridice care guverneaz  administra ia.5

Teoretic normele juridice aplicabile administra iei publice mai pot fi 
grupate în dou  mari categorii: a)  norme juridice care se aplic  administra iei 
publice în raport cu ea îns i; b) norme juridice care reglementeaz  activitatea 
administra iei publice în raport cu al ii.

Pentru rezolvarea problemei naturii normelor juridice aplicabile 
administra iei publice i a surselor acestor norme de drept, trebuie inut seama de 
diversitatea problemelor la care se refer  reglementarea juridic  cu privire la 
administra ia public . Datorit  diversit ii sarcinilor i domeniilor în care 
ac ioneaz  administra ia public i normele juridice aplicabile acesteia sunt extrem 
de diverse. Pentru acest motiv cercetarea normelor juridice aplicabile organiz rii i
func ion rii administra iei publice nu trebuie s  se reduc  la o singur  ramur  de 
drept, adic  numai la ramura dreptului administrativ, ci la toate normele juridice 
aplicabile administra iei publice, chiar dac  apar in altor ramuri de drept. Astfel, cu 
privire la organizarea administra iei publice exist  multe norme ale dreptului 
constitu ional care stabilesc principiile de baz  pentru organizarea i func ionarea 
administra iei publice. Exist  îns  norme juridice care reglementeaz
particularit ile de organizare i func ionare ale administra iei publice, norme care 
tocmai datorit  acestor particularit i pot fi grupate în ramura dreptului 
administrativ.  

3 A. Negoi , Drept administrativ , Ed. Sylvi , Bucure ti , 1996, p. 58  
4 I. Alexandru , Administra ia public  , Teorii, realitate, perspective, Ed. Lumina Lex, Bucure ti , 
1999, p. 38 i urm. 
5 I. Alexandru , Mihaela C r u an , S. Bucur, Drept Administrativ, Ed. Lumina Lex , Bucure ti,  
2005, p. 76 i urm. 

181 181



Revista de tiin e Juridice 

 Într-o  analiz    f cut    problemei normelor juridice aplicabile 
administra iei, s-a observat c  în literatura juridic 6 s-au conturat trei mari curente. 
Mai întâi, cel care promoveaz  teza" unicit ii", potrivit c reia administra iei 
publice îi este aplicabil  o singur  categorie de norme, respectiv cele ce formeaz
dreptul administrativ. În al doilea rând, cel de al doilea curent este cel al 
"pluralit ii" , potrivit c ruia administra iei publice îi sunt aplicabile dou  categorii 
de norme juridice: norme ale dreptului administrativ; norme ale altor ramuri de 
drept. Acestea din urm , sunt privite ca având aceea i importan  sau, dup  caz, o 
semnifica ie mai redus , fiind "conduse" de normele dreptului administrativ. i, în 
fine, cel de al treilea curent este acela potrivit c ruia dreptul administrativ se aplic
nu numai administra iei publice, ci i activit ilor de natur  administrativ  realizate 
de alte organe de stat.

Cercetarea administra iei publice se face de c tre diverse tiin e, în mod 
diferen iat, în func ie de specificul fiec reia. Este interesant de men ionat aici 
raportul dintre dreptul administrativ i dreptul constitu ional. Au existat preocup ri
doctrinare de identificare a criteriilor de delimitare a obiectului dreptului 
administrativ, în raport cu obiectul administra iei publice, cât i în raport cu 
obiectul altor ramuri de drept, în principal al dreptului constitu ional. 7

S-a observat  c  exist  un "balans" între dreptul administrativ i dreptul 
constitu ional, determinat, în primul rând, de filosofia care st  la baza raporturilor 
dintre "executiv" i "legislativ", filosofie reflectat  de Constitu ie. În general 
delimitarea dreptului administrativ de dreptul constitu ional s-a f cut prin referire 
la ce "r mâne", criteriu care are concrete e i mai mult  stabilitate, prin compara ie
cu obiectul dreptului constitu ional . 

tiin a dreptului administrativ î i p streaz  autonomia în cadrul sistemului 
tiin elor juridice, obiectul s u de cercetare delimitându-se de cel al celorlalte 
tiin e, precum i de obiectul tiin ei administra iei, care cerceteaz  administra ia

din mai multe puncte de vedere (juridic, sociologic, psiho-social, economic etc.). 
Normele dreptului administrativ ocup  locul principal în ceea ce prive te normele 
aplicabile administra iei publice, organiz rii i func ion rii acesteia.  

În doctrina juridic 8 s-a formulat ideea c  obiectul de reglementare al 
dreptului administrativ este format din dou  categorii de raporturi sociale, 
respectiv:  a) raporturi de administra ie activ , care privesc cele dou  dimensiuni 
esen iale ale administra iei, executarea legii i prestarea de servicii publice în 
limitele legii; b) raporturi de natur  contencioas , care privesc solu ionarea 
litigiilor dintre autorit ile publice (autorit ile administra iei publice i alte 
autorit i statale) i cet eni.  
          Finalit ile activit ii administra iei publice difer  de la un stat la altul în 
func ie de concep ia pe care acestea o au cu privire la puterea public i limitele de 

6 Verginia Vedina ,  Drept administrativ i institu ii politico-administrative , Ed. Lumina Lex, 
Bucure ti , 2002, p. 27 i urm. 
7 M. Oroveanu, Cu privire la obiectul tiin ei administra iei, Studii i cercet ri juridice nr. 2/1971, p. 
32 i urm.
8 I. Alexandru , Mihaela C r u an , S. Bucur, op. cit., p. 425 i urm.  
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manifestare a acestei puteri. Cu toate acestea trebuie s  observ m c  absolut toate 
statele vor s  men in  ordinea public i de asemenea s  satisfac i alte nevoi de 
interes general, în aceast  materie administra ia public  având un rol principal. Prin 
urmare, în întreaga lor activitate, autorit ile administra iei publice, al turi de 
celelalte autorit i publice, sunt chemate s  asigure deplina egalitate în drepturi în 
toate domeniile vie ii economice, politice, juridice, sociale i culturale pentru to i
cet enii, f r  deosebire de ras , de na ionalitate, de origine etnic , de limb , de 
avere sau de origine social . În acest fel se garanteaz  posibilitatea particip rii 
tuturor cet enilor la via a politic , economic , social i cultural .

Doctrina administrativ  a atras aten ia asupra necesit ii adopt rii unui cod 
care s  con in  principiile de baz  ale unui model de comportament al autorit ilor
i al func ionarilor publici fa  de orice persoan  care li se adreseaz i prin 

intermediul c ruia administra ia public  va fi mai transparent i mai aproape de 
nevoile cet enilor prin exercitarea unor servicii administrative de bun  calitate. 
Este necesar  adoptarea unui astfel de cod i în cadrul sistemului de drept 
românesc care s  promoveze principiile unui bun comportament administrativ al 
autorit ilor, pe care acestea s  le respecte în rela ionarea cu cet enii. Mai mult, un 
astfel de cod poate prezenta un criteriu de apreciere a activit ii func ionarilor 
publici. În sprijinul acestei idei, doctrina administrativ 9 a semnalat decalajul dintre 
administra ie i societate, decalaj care, dup  cum s-a observat, genereaz  criza de 
legitimitate, de identitate, de eficacitate a aparatului administrativ. Totodat , s-a 
observat ,în ceea ce prive te rela ia administra ie-cet ean, c  trecerea de la 
administra ia supracentralizat , rupt  de cet ean, la o administra ie democratic ,
care s  fie la dispozi ia cet eanului, se face cu deosebit  greutate, întrucât cet enii  
nu au încredere în autorit ile administra iei publice. 

9I. Alexandru, Criza administra iei – teorii i realit i, Ed. All Beck, Bucure ti, 2001, p. 153 
i urm.  
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