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CUVÂNT ÎNAINTE 

 DESPRE UN ÎNCEPUT DE DRUM 
 

Student. Iat  cuvântul care define te cea mai frumoas  i 
complex  categorie de oameni. Studentul este acela care, 
sim ind c  poate face mai mult pentru sine, pentru familie, 
pentru colectivitatea din care face parte, frecventeaz  cursurile 
universitare c utând mijloacele prin care s  înve e s  
st pâneasc  o anumit  acumulare de cuno tin e, s  înve e cum 
poate dobândi permanent cuno tin e noi i cum s  valorifice 
toat  bog ia tezaurizat  în creierul s u. 

Studentul este în egal  m sur  n valnicul c ut tor i 
timidul care încearc  s  nu fac  pa i prea repezi sau gre i i pe 
drumul c ut rii sale. El este teritoriul unei lupte permanente 
între imboldul de a studia pentru ca, în perspectiva imediat  ,s  
ob in  cât mai multe cuno tin e teoretice i practice care s  îl 
ajute ca, în perspectiva îndep rtat , s  aib  o carier  reu it  i 
pornirea specific  tinere ii de a se bucura de cât mai mult  
libertate i de a avea cât mai mult timp liber. 

Aceste caracteristici definitorii pentru student oblig  
cadrul didactic, din punct de vedere moral, s  fac  totul pentru 
ca discursul s u s  fie receptat u or de auditoriu, s  fie în eles 
i s  fie aplicat. Permanent, cadrul didactic trebuie s  simt  

pulsul auditoriului i s  aib  preg tit  o varietate de materiale 
didactice astfel încât studentul s  nu se plictiseasc  i discursul 
ascultat de el s  nu fie catalogat ca o simpl  cantitate de 
informa ii reci, neclare, obositoare, inutile. 

Categoria socio-profesional  denumit  prin sintagma 
"cadru didactic universitar" are o mare responsabilitate. În 
majoritatea cazurilor vârsta studen iei este una  la care 
exemplul personal al profesorului poate influen a în mod 
fundamental o carier  i o via . Mi s-ar putea replica, poate, c  
la vârsta primilor ani de coal  modelul profesional i de via  
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al educatorului, înv tor sau profesor, poate influen a mai 
mult. Totu i, de i este indiscutabil c  amprenta înv mântului 
preuniversitar este purtat  toat  via a pe configura ia 
comportamentului unui om, se impune observat i re inut c  la 
vârsta studen iei omul nu mai preia doar prin imita ie un model 
comportamental, ca urmare a faptului c  întâmplarea i-a adus 
în fa  un anumit cadru didactic. Un student este un om care se 
afl  în momentul de început al maturit ii sale ca vârst  i ca 
profesie. 

Într-un moment al propriului meu început de via  
studen easc  am auzit rostit  opinia c  "Facultatea te înva  ce 
i unde s  cau i ca informa ie tiin ific , secretul succesului 

profesional fiind dorin a de a c uta i perseveren a". Am 
experimentat apoi eu îns mi faptul c  aceast  c utare personal  
în toate sursele de informa ie tiin ific  te ajut  cel mai bine s  
creezi o temelie solid  propriului edificiu profesional. 
Studen ia mea a fost nu numai o succesiune de cursuri, 
seminarii, ore de laborator i examene. Ea a inclus în mod 
fericit ore de activitate în cadrul cercurilor tiin ifice 
studen e ti, particip ri la olimpiade studen e ti i la sesiuni de 
comunic ri tiin ifice studen e ti. 

Evenimentele istorice din decembrie 1989 au însemnat un 
punct de frângere i în via a mea profesional . Revenind în 
banc  în calitate de student, pentru a r spunde nevoii mele 
l untrice de a practica o profesie-pasiune, mi-a lipsit atmosfera 
de competi ie i am hot rât s  încerc s  organizez o sesiune de 
comunic ri tiin ifice a studen ilor, adresându-m  în primul 
rând colegilor mei de an i Funda iei pentru Tineret 
"1Decembrie" din Craiova. Conducerea Facult ii de Drept 
"Nicolae Titulescu" a fost foarte receptiv  i Domnul Decan 
 - omul atât de deosebit, profesorul universitar doctor Ion 
Dogaru - actualmente academicianul Ion Dogaru, a constituit 
de îndat  o comisie format  din prof. univ. dr. Ion Dogaru 
(pre edinte), conf. univ. dr. Teodor Sâmbrian, conf. univ. dr. 
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Iancu T n sescu, conf. univ. dr. Constantin Belu, conf. univ. 
dr. Iulian Nedelcu i lect. univ. dr. Dan Claudiu D ni or pentru 
selectarea lucr rilor. Cu o ma in  de scris veche i câteva coli 
de hârtie am pornit la drum.  

La 18 octombrie 1996 în sala 443A a Facult ii de Drept 
"Nicolae Titulescu" s-a derulat "Sesiunea de comunic ri 
tiin ifice studen e ti" organizat  de Funda ia pentru Tineret 

"1Decembrie" i Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu". 
Lucr rile au fost coordonate de comisia deja men ionat  c reia 
i s-au ad ugat ing. Dan Gheorghe i ing. Lauren iu Vieru din 
partea Funda iei pentru Tineret "1 Decembrie". 

Unsprezece studen i s-au întâlnit cu colegii curio i i 
profesorii pentru a le comunica rezultatul c ut rii lor. În 
programul manifest rii - care era o coal  format A4 
dactilografiat  cu aceea i ma in  de scris veche - au fost 
înscrise lucr rile: 

1. "Dreptul la un mediu s n tos", autor Ana Maria 
Broboan , anul IV; 

2. "Unele considera ii privind contractul de leasing", 
autor Sebastian R dule u, anul IV; 

3. "Începuturile afirm rii principiului libert ii presei", 
autor Sebastian R dule u, anul IV; 

4. "Câteva considera ii privind regimul juridic al jocurilor 
de noroc", autor Irina Oprea, anul IV; 

5. "Câteva aspecte de interes teoretic cu privire la fapta ce 
cade sub inciden a art. 181 Cod penal", autor Irina Oprea, anul IV; 

6. "Obliga iile naturale", autor  Lucian S uleanu, anul IV; 
7. "Aspecte privind neconstitu ionalitatea Legii nr. 

18/1968", autor Lucian S uleanu, anul IV; 
8. "Institu ia prefectului i controlul de legalitate al 

actelor administrative", autor  Alina Livia Nicu, anul III; 
9. "Contradic iile sociale i influen a lor în via a politic ", 

autor Lauren iu Stan, anul III; 
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de noroc", autor Irina Oprea, anul IV; 

5. "Câteva aspecte de interes teoretic cu privire la fapta ce 
cade sub inciden a art. 181 Cod penal", autor Irina Oprea, anul IV; 

6. "Obliga iile naturale", autor  Lucian S uleanu, anul IV; 
7. "Aspecte privind neconstitu ionalitatea Legii nr. 

18/1968", autor Lucian S uleanu, anul IV; 
8. "Institu ia prefectului i controlul de legalitate al 

actelor administrative", autor  Alina Livia Nicu, anul III; 
9. "Contradic iile sociale i influen a lor în via a politic ", 

autor Lauren iu Stan, anul III; 
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10."Expresiile socialului între demersul tiin ific 
«vigilen a epistemologic » i structurile artificiale", autor 
Ioana Constantin Ciochiu; 

11. "Referitor la autoritatea hot rârilor date de instan ele 
Cur ii Europene a Drepturilor Omului. Privire de drept 
comparat asupra evolu iilor în curs" (traducere), autor   
Cristiana Ene, anul III. 

Rezultatul ac iunii? Ca efect imediat, satisfac ia 
participan ilor pentru c  au g sit un cadru unde s  î i manifeste 
spiritul creator, c  munca lor a fost r spl tit  prin prezen a 
auditoriului i prin premiile acordate, c  la 21 octombrie în 
"Gazeta de Sud" domnul Florea Miu a publicat un articol cu 
titlul "Studen ii juri ti la ramp " semnalând ca un eveniment 
important pentru popula ia Craiovei faptul c  studen ii din 
cadrul Facult ii de Drept "Nicolae Titulescu" au preocup ri 
tiin ifice i cadru în care s  le manifeste, v zându-se 

nominaliza i în acel articol. Pe termen lung, este relevant, cred, 
s  precizez c  ast zi Lucian S uleanu, Sebastian R dule u i  
Alina Livia Nicu sunt cadre didactice în cadrul facult ii ai 
c rei studen i au fost, având gradul de lector universitar i câte 
o list  important  de c r i, studii, articole publicate. 

În anul 2001, fiind asistent univesitar în cadrul Facult ii 
de Drept "Nicolae Titulescu" am apreciat c  doar sesiunile de 
comunic ri tiin ifice nu sunt suficiente, deoarece studentul 
trebuie s  înve e cum s  cerceteze i cum s  redacteze 
rezultatul cercet rii. Astfel, cu acordul i sprijinul conducerii 
facult ii a luat fiin  Cercul tiin ific Studen esc de Drept 
Administrativ i tiin a Administra iei, care i-a început 
activitatea la 30 octombrie 2001, cu întruniri lunare, la 
ini iativa i sub îndrumarea mea. În anul 2002 a fost 
demonstrat  maturitatea acestui demers prin premiul ob inut de 
studenta Adina Lucica Filip la Sesiunea de comunic ri a 
cercurilor tiin ifice studen e ti SECOSAFT - 2002, organizat  
de Academia For elor Terestre" Nicolae B lcescu" din Sibiu. În 
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anul 2005 studentele Roxana Alb stroiu i Georgiana 
Enculescu au ob inut premii la aceea i manifestare tiin ific  
organizat  de Academia For elor Tereste "Nicolae B lcescu" 
din Sibiu. 

 

 
Studen ii premia i  la Sesiunea de comunic ri tiin ifice          

studen e ti în anul 2004 al turi de câteva cadre  didactice 
 

Ast zi, 30 octombrie 2006, ne afl m la zece ani  de la 
prima sesiune de comunic ri tiin ifice a studen ilor, iar faptul 
c  acest volum a fost tip rit dovede te c  atât studen ii cât i 
cadrele didactice i institu iile publice recunosc activit ii de 
cercetare tiin ific  studen easc  rolul  de factor determinant în 
formarea profesional  i, implicit, în modelarea caracterului 
unui om. 

 
   Lect.univ.dr. Alina Livia Nicu 
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UNIVERSITATEA  ROMÂNEASC  - EVOLU IA   SA  

 DINSPRE  „REGIONAL” ÎNSPRE „GLOBAL” 
 

 
Prof.univ.dr.Ion Vladimirescu 
Rectorul Universit ii din Craiova 

 
Universit ile din România au fost primele institu ii cu 

adev rat europene. În ciuda iner iei unanim recunoscute a 
sistemului de înv mânt superior, în ciuda rezisten ei 
tradi ionale la schimbare a institu iilor academice, universit ile 
au fost cele care au sesizat, au intuit, trendul schimb rilor 
structurale prin care societatea româneasc  avea s  treac  
începând cu anii ’90.  

România a participat activ la programele de cooperare 
european , închizând provizoriu (printre primele) negocierile la 
capitolul 18 din Tratatul de aderare a României la Uniunea 
European  (“Educa ie, formare profesional  i tineret”). 
Strategia de dezvoltare a înv mântului superior românesc 
arat  c  pân  în momentul ader rii vor fi promovate politici 
educa ionale compatibile cu cele europene în ceea ce prive te 
asigurarea de anse egale pentru to i, asigurarea mobilit ii 
înv mântului superior, educa ia în limbi str ine, dimensiunea 
european  a educa iei, asigurarea calit ii serviciilor 
educa ionale etc. Totodat , se va asigura un tratament egal 
pentru to i cet enii statelor membre ale U.E. în ceea ce 
prive te accesul în înv mântul superior. 

Ca orice sistem dinamic, universit ile evolueaz . La 
acest moment, din punctul de vedere al încadr rii într-un 
macrosistem academic la nivel mondial, universitatea începe s  
evolueze dinspre “european” înspre “global”. Este firesc, în 
acest fel, ca rolul universit ilor în societate s  fie analizat prin 
prisma impactului pe care fenomenul globaliz rii îl are asupra 
acestora.  
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A adar, universitatea modern  trebuie privit  ca un 
subsistem cu localizare regional  care contribuie din plin la 
dezvoltarea regiunii în care aceasta este localizat , dar care este 
capabil s  se racordeze perfect cu alte subsisteme (din aceea i 
categorie sau nu) i care s  poat  fi competitiv la nivele 
superioare de organizare. În acest fel, printr-un efect cumulativ 
al disponiblit ilor de resurse umane, know-how i 
infrastructur , universit ile pot deveni adev rate motoare în 
primul rând pentru dezvoltare regional  i mai apoi, pentru 
afirmare interna ional . Rolul acestora este multiplu, putând 
îns  s  fie sintetizat dup  cum urmeaz : 

 Universitatea ca generator de cuno tin e – 
universit ile joac  un rol important în educarea i preg tirea 
specific  a oamenilor de tiin , profesorilor, cercet torilor, 
antreprenorilor sau a altor categorii profesionale, atât la nivel 
strategic, cât i la nivel opera ional. Gradientul acestei activit i 
a universit ii este cu atât mai ridicat cu cât gradul de 
tehnologie al respectivului domeniu este mai ridicat. 

 Universitatea ca factor de coeziune social  – 
universit ile, în special cele care posed  o infrastructur  
consistent  trebuie s  dezvolte ac iuni sinergice pentru 
diseminarea cuno tin elor i ideilor prin diferite programe 
educa ionale, programe de cooperare cu mediul industrial, 
parteneriate cu diferi i actori din sfera socialului, prin 
intermediul mijloacelor clasice sau moderne de preg tire. 

 Universitatea ca instrument de promovare a spiritului 
antreprenorial – universitatea modern  i-a inserat în profilul 
tradi ional i componenta antreprenorial . Atunci când se 
urm re te aplicarea conceptelor teoretice în practic , când se 
trece de la sintez  la analiz , pot s  apar  probleme noi. În 
acest sens, universit ile trebuie s  unifice aceste dou  fe e ale 
aceleia i monezi i s  ofere perspective mai realiste. 

A a cum s-a men ionat, universitatea clasic  reprezint  o 
structur  destul de rigid , rezistent  la schimbare. Acest profil, 
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parteneriate cu diferi i actori din sfera socialului, prin 
intermediul mijloacelor clasice sau moderne de preg tire. 

 Universitatea ca instrument de promovare a spiritului 
antreprenorial – universitatea modern  i-a inserat în profilul 
tradi ional i componenta antreprenorial . Atunci când se 
urm re te aplicarea conceptelor teoretice în practic , când se 
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aceleia i monezi i s  ofere perspective mai realiste. 

A a cum s-a men ionat, universitatea clasic  reprezint  o 
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în condi iile actualei dinamici de evolu ie a societ ii este unul 
desuet, universit ile trebuind s  se adapteze noilor provoc ri 
existente atât la nivel regional, cât i la nivel interna ional. 
Bineîn eles c  aceast  situa ie, la nivel de strategie, lanseaz  
câteva provoc ri managementului universitar: 

 Diversificarea la o scar  mult mai larg  a serviciilor 
educa ionale, monopolurile academice locale, regionale, 
na ionale sau interna ionale fiind fisurate, oferta educa ional  a 
diferitor furnizori de asemenea gen de servicii fiind din ce în ce 
mai bogat , mai agresiv  i de multe ori mai bine adaptat  la 
solicit rile pie ei. 

 Pluralismul educa ional – este procesul prin care 
centrele de „putere” academic  nu mai pot garanta o pozi ie 
dominant , atâta timp cât clien ii universit ii au un 
comportament tip „consumator”. 

 Mobilitatea cursan ilor – este un proces care se 
desf oar  într-un ritm din ce în ce mai intens, mul i dintre 
beneficiarii de servicii educa ionale schimbându- i locul de 
reziden .  

Rezult  c  universitatea modern , pentru a- i îndeplini 
misiunea, trebuie s  fie capabil  s  realizeze o combina ie 
adecvat  între resursele umane, financiare i materiale i s  
dezvolte cumulativ (nu secven ial) urm toarele tipuri de 
procese: educa ie ter iar , cercetare tiin ific  teoretic  i 
aplicat , programe de studii postuniversitare i servicii sociale 
cu adresabilitate c tre comunitatea local -regional . Închei 
având convingerea c  institu ia universitar  devine, pe zi ce 
trece, un actor tot mai puternic, cu o recunoa tere din ce în ce 
mai acceptat  în mediul în care î i desf oar  activitatea, fie 
acesta real sau virtual. 
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JUSTI IE - ÎN ELEPCIUNE - TINERE E 

 
 

Prof.univ.dr. Ion Dogaru 
Membru corespondent al Academiei Române 

 
Justi ia constituie un element definitoriu al scopului 

social, al turi de ordinea social . Omul este liantul între 
ordinea social  - corpul scopului social - i justi ie ca mijloc de 
ap rare a ordinii sociale. Se pune întrebarea: este în eles corect 
i complet acest concept? Sunt oamenii anului 2006 capabili s  

înf ptuiasc  în mod con tient i ra ional justi ia?.  
Convie uirea în colectivitate impune fiec rui individ 

absten iuni comportamentale i ac iuni reglementate. Pentru a 
le cunoa te este nevoie de educa ie în general, de educa ie 
juridic  în special. 

Formarea profesional  în domeniul juridic este necesar  
în egal  m sur  viitorului practician i persoanelor care, de i au 
alt  profesie, vor s  în eleag  fenomenul juridic i s  se 
integreze în societate respectând componentele sale. 

Facultatea de Drept i tiin e Administrative "Nicolae 
Titulescu" a Universit ii din Craiova a ap rut din convingerea 
c  este necesar  în urbea noastr  o institu ie de înv mânt 
superior care s  contribuie la cre terea nivelului de cultur  
juridic  a românilor i care s  fie racordat la re eaua de 
institu ii de înv mânt superior din întreaga lume. Noi credem 
c  am reu it s  ne atingem obiectivul i c , prin întreaga 
noastr  activitate, contribuim la reforma în justi ie. 

Reforma în justi ie nu se rezum  numai la reforma 
structurilor cu voca ie de oper  de împ r ire a dreptului. Ea este 
mult mai complex , iar curentul "pivot" trebuie s  fie 
activitatea de legiferare urmat  de activitatea de armonizare cu 
legisla ia Uniunii Europene, de receptare a nmormelor 
europene, acolo unde este cazul, de concepere a normelor care 
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s  "împace" perfect cerin ele Uniunii de state în care intr m cu 
tot ce înseamn  specific românesc. Neîndoielnic, în plan 
secund iar la fel de important, urmeaz  complexa, complicata, 
delicata dar absolut necesara activitate de interpretare i 
aplicare corect  a legii într-un sistem coerent. 

Prin întreaga sa activitate de formare a speciali tilor 
juri ti i de cercetare tiin ific  cum i prin produc ii de carte 
juridic , confirmat  de conferirea unor premii ale Academiei 
Române i ale Uniunii Juri tilor unui num r de 10 persoane, în 
ultimii 7-8 ani, facultatea noastr  contribuie la atingerea unor 
asemenea deziderate. 

De la înfiin are i pân  în prezent Facultatea de Drept i 
tiin e Administrative "Nicolae Titulescu" i-a organizat i 

desf urat activitatea pornind de la convingerea c  nu exist  
justi ie f r  în elepciune i c  tinerii trebuie s  fie ajuta i a fi 
în elep i. 

Activitatea de cercetare a studen ilor în cadrul cercurilor 
tiin ifice studen e ti este o modalitate prin care se poate 

realiza corela ia justi ie - în elepciune - tinere e, iar revista 
studen ilor "Paradigma" a confirmat acest lucru. 
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studen ilor "Paradigma" a confirmat acest lucru. 
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PERSPECTIVELE ÎNV MÂNTULUI SUPERIOR 

ROMÂNESC 
 
 

Prof.univ.dr. Sorin Ionescu 
 

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis un nou 
drum pe care înv mântul superior românesc s  evolueze. Cel 
mai important pas pe drumul reform rii înv mântului 
universitar a fost reglementarea autonomiei universitare. 
Autonomia universitar  vizeaz 1 domeniile conducerii, 
structur rii i func ion rii institu iei, ale activit ii didactice i 
de cercetare tiin ific , ale administr rii i ale finan rii. 

Autonomia universitar  se realizeaz  în principal prin: 
 stabilirea structurii interne a institu iei de înv mânt 

superior, conform legii; 
 programarea, organizarea, desf urarea i 

perfec ionarea procesului de înv mânt; 
 stabilirea planurilor de înv mânt i a programelor 

analitice în acord cu strategiile i cu standardele na ionale ale 
dezvolt rii înv mântului superior; 

 organizarea admiterii candida ilor la studii i definirea 
criteriilor de evaluare a performan elor academice i 
profesionale ale studen ilor: 

 practicarea, organizarea i stabilirea formelor de 
înv mânt postuniversitar, confirmate prin acreditarea 
programelor de studii; 

 stabilirea, împreun  cu Ministerul Educa iei i 
Cercet rii i cu alte autorit i publice, agen i economici, 
organiza ii profesionale i patronale recunoscute la nivel 

                                                 
1 Art. 92, alin. 4 din Legea nr. 84/1995 privind Legea înv mântului, 
republicat , cu modific rile la zi. 

 18

 
PERSPECTIVELE ÎNV MÂNTULUI SUPERIOR 

ROMÂNESC 
 
 

Prof.univ.dr. Sorin Ionescu 
 

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis un nou 
drum pe care înv mântul superior românesc s  evolueze. Cel 
mai important pas pe drumul reform rii înv mântului 
universitar a fost reglementarea autonomiei universitare. 
Autonomia universitar  vizeaz 1 domeniile conducerii, 
structur rii i func ion rii institu iei, ale activit ii didactice i 
de cercetare tiin ific , ale administr rii i ale finan rii. 

Autonomia universitar  se realizeaz  în principal prin: 
 stabilirea structurii interne a institu iei de înv mânt 

superior, conform legii; 
 programarea, organizarea, desf urarea i 

perfec ionarea procesului de înv mânt; 
 stabilirea planurilor de înv mânt i a programelor 

analitice în acord cu strategiile i cu standardele na ionale ale 
dezvolt rii înv mântului superior; 

 organizarea admiterii candida ilor la studii i definirea 
criteriilor de evaluare a performan elor academice i 
profesionale ale studen ilor: 

 practicarea, organizarea i stabilirea formelor de 
înv mânt postuniversitar, confirmate prin acreditarea 
programelor de studii; 

 stabilirea, împreun  cu Ministerul Educa iei i 
Cercet rii i cu alte autorit i publice, agen i economici, 
organiza ii profesionale i patronale recunoscute la nivel 

                                                 
1 Art. 92, alin. 4 din Legea nr. 84/1995 privind Legea înv mântului, 
republicat , cu modific rile la zi. 

 18

 
PERSPECTIVELE ÎNV MÂNTULUI SUPERIOR 

ROMÂNESC 
 
 

Prof.univ.dr. Sorin Ionescu 
 

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis un nou 
drum pe care înv mântul superior românesc s  evolueze. Cel 
mai important pas pe drumul reform rii înv mântului 
universitar a fost reglementarea autonomiei universitare. 
Autonomia universitar  vizeaz 1 domeniile conducerii, 
structur rii i func ion rii institu iei, ale activit ii didactice i 
de cercetare tiin ific , ale administr rii i ale finan rii. 

Autonomia universitar  se realizeaz  în principal prin: 
 stabilirea structurii interne a institu iei de înv mânt 

superior, conform legii; 
 programarea, organizarea, desf urarea i 

perfec ionarea procesului de înv mânt; 
 stabilirea planurilor de înv mânt i a programelor 

analitice în acord cu strategiile i cu standardele na ionale ale 
dezvolt rii înv mântului superior; 

 organizarea admiterii candida ilor la studii i definirea 
criteriilor de evaluare a performan elor academice i 
profesionale ale studen ilor: 

 practicarea, organizarea i stabilirea formelor de 
înv mânt postuniversitar, confirmate prin acreditarea 
programelor de studii; 

 stabilirea, împreun  cu Ministerul Educa iei i 
Cercet rii i cu alte autorit i publice, agen i economici, 
organiza ii profesionale i patronale recunoscute la nivel 

                                                 
1 Art. 92, alin. 4 din Legea nr. 84/1995 privind Legea înv mântului, 
republicat , cu modific rile la zi. 

 18

 
PERSPECTIVELE ÎNV MÂNTULUI SUPERIOR 

ROMÂNESC 
 
 

Prof.univ.dr. Sorin Ionescu 
 

Evenimentele din decembrie 1989 au deschis un nou 
drum pe care înv mântul superior românesc s  evolueze. Cel 
mai important pas pe drumul reform rii înv mântului 
universitar a fost reglementarea autonomiei universitare. 
Autonomia universitar  vizeaz 1 domeniile conducerii, 
structur rii i func ion rii institu iei, ale activit ii didactice i 
de cercetare tiin ific , ale administr rii i ale finan rii. 

Autonomia universitar  se realizeaz  în principal prin: 
 stabilirea structurii interne a institu iei de înv mânt 

superior, conform legii; 
 programarea, organizarea, desf urarea i 

perfec ionarea procesului de înv mânt; 
 stabilirea planurilor de înv mânt i a programelor 

analitice în acord cu strategiile i cu standardele na ionale ale 
dezvolt rii înv mântului superior; 

 organizarea admiterii candida ilor la studii i definirea 
criteriilor de evaluare a performan elor academice i 
profesionale ale studen ilor: 

 practicarea, organizarea i stabilirea formelor de 
înv mânt postuniversitar, confirmate prin acreditarea 
programelor de studii; 

 stabilirea, împreun  cu Ministerul Educa iei i 
Cercet rii i cu alte autorit i publice, agen i economici, 
organiza ii profesionale i patronale recunoscute la nivel 
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na ional, a domeniilor în care se utilizeaz  diplome i 
certificate proprii emise; 

 selectarea i promovarea personalului didactic ori ale 
celorlalte categorii de personal angajat, precum i stabilirea 
criteriilor de apreciere a activit ii didactice i tiin ifice; 

 acordarea titlurilor didactice, tiin ifice i onorifice, în 
condi iile legii; 

 organizarea cercet rii tiin ifice i a document rii; 
 organizarea activit ilor de editare i tip rire; 
 organizarea activit ilor audiovizuale; 
 stabilirea programelor de cooperare cu alte activit i de 

înv mânt superior i de cercetare, din ar  i din str in tate; 
 eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vor 

secret; 
 stabilirea necesit ilor financiare i materiale; 
 folosirea fondurilor i gestionarea acestora, în 

conformitate cu prevederile legale; 
 g sirea i stabilirea surselor suplimentare de venituri; 
 organizarea i controlul serviciilor economico-

gospod re ti; 
 solu ionarea problemelor sociale ale comunit ilor 

universitare; 
 acordarea burselor de studii i de cercetare, inclusiv a 

celor provenite din fonduri proprii; 
 organizarea de manifest ri i activit i tiin ifice, 

culturale i sportive; 
 înfiin area de funda ii, în conformitate cu prevederile 

din legile speciale din domeniu; 
 stabilirea i folosirea unor însemne i simboluri proprii; 
 asigurarea ordinii i disciplinei în spa iul universitar. 

În plan financiar autonomia universitar  se realizeaz  cu 
drept de gestionare, potrivit legii i r spunderii personale, a 
fondurilor alocate de la bugetul public na ional sau provenite 

 19

na ional, a domeniilor în care se utilizeaz  diplome i 
certificate proprii emise; 

 selectarea i promovarea personalului didactic ori ale 
celorlalte categorii de personal angajat, precum i stabilirea 
criteriilor de apreciere a activit ii didactice i tiin ifice; 

 acordarea titlurilor didactice, tiin ifice i onorifice, în 
condi iile legii; 

 organizarea cercet rii tiin ifice i a document rii; 
 organizarea activit ilor de editare i tip rire; 
 organizarea activit ilor audiovizuale; 
 stabilirea programelor de cooperare cu alte activit i de 

înv mânt superior i de cercetare, din ar  i din str in tate; 
 eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vor 

secret; 
 stabilirea necesit ilor financiare i materiale; 
 folosirea fondurilor i gestionarea acestora, în 

conformitate cu prevederile legale; 
 g sirea i stabilirea surselor suplimentare de venituri; 
 organizarea i controlul serviciilor economico-

gospod re ti; 
 solu ionarea problemelor sociale ale comunit ilor 

universitare; 
 acordarea burselor de studii i de cercetare, inclusiv a 

celor provenite din fonduri proprii; 
 organizarea de manifest ri i activit i tiin ifice, 

culturale i sportive; 
 înfiin area de funda ii, în conformitate cu prevederile 

din legile speciale din domeniu; 
 stabilirea i folosirea unor însemne i simboluri proprii; 
 asigurarea ordinii i disciplinei în spa iul universitar. 

În plan financiar autonomia universitar  se realizeaz  cu 
drept de gestionare, potrivit legii i r spunderii personale, a 
fondurilor alocate de la bugetul public na ional sau provenite 

 19

na ional, a domeniilor în care se utilizeaz  diplome i 
certificate proprii emise; 

 selectarea i promovarea personalului didactic ori ale 
celorlalte categorii de personal angajat, precum i stabilirea 
criteriilor de apreciere a activit ii didactice i tiin ifice; 

 acordarea titlurilor didactice, tiin ifice i onorifice, în 
condi iile legii; 

 organizarea cercet rii tiin ifice i a document rii; 
 organizarea activit ilor de editare i tip rire; 
 organizarea activit ilor audiovizuale; 
 stabilirea programelor de cooperare cu alte activit i de 

înv mânt superior i de cercetare, din ar  i din str in tate; 
 eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vor 

secret; 
 stabilirea necesit ilor financiare i materiale; 
 folosirea fondurilor i gestionarea acestora, în 

conformitate cu prevederile legale; 
 g sirea i stabilirea surselor suplimentare de venituri; 
 organizarea i controlul serviciilor economico-

gospod re ti; 
 solu ionarea problemelor sociale ale comunit ilor 

universitare; 
 acordarea burselor de studii i de cercetare, inclusiv a 

celor provenite din fonduri proprii; 
 organizarea de manifest ri i activit i tiin ifice, 

culturale i sportive; 
 înfiin area de funda ii, în conformitate cu prevederile 

din legile speciale din domeniu; 
 stabilirea i folosirea unor însemne i simboluri proprii; 
 asigurarea ordinii i disciplinei în spa iul universitar. 

În plan financiar autonomia universitar  se realizeaz  cu 
drept de gestionare, potrivit legii i r spunderii personale, a 
fondurilor alocate de la bugetul public na ional sau provenite 

 19

na ional, a domeniilor în care se utilizeaz  diplome i 
certificate proprii emise; 

 selectarea i promovarea personalului didactic ori ale 
celorlalte categorii de personal angajat, precum i stabilirea 
criteriilor de apreciere a activit ii didactice i tiin ifice; 

 acordarea titlurilor didactice, tiin ifice i onorifice, în 
condi iile legii; 

 organizarea cercet rii tiin ifice i a document rii; 
 organizarea activit ilor de editare i tip rire; 
 organizarea activit ilor audiovizuale; 
 stabilirea programelor de cooperare cu alte activit i de 

înv mânt superior i de cercetare, din ar  i din str in tate; 
 eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vor 

secret; 
 stabilirea necesit ilor financiare i materiale; 
 folosirea fondurilor i gestionarea acestora, în 

conformitate cu prevederile legale; 
 g sirea i stabilirea surselor suplimentare de venituri; 
 organizarea i controlul serviciilor economico-

gospod re ti; 
 solu ionarea problemelor sociale ale comunit ilor 

universitare; 
 acordarea burselor de studii i de cercetare, inclusiv a 

celor provenite din fonduri proprii; 
 organizarea de manifest ri i activit i tiin ifice, 

culturale i sportive; 
 înfiin area de funda ii, în conformitate cu prevederile 

din legile speciale din domeniu; 
 stabilirea i folosirea unor însemne i simboluri proprii; 
 asigurarea ordinii i disciplinei în spa iul universitar. 

În plan financiar autonomia universitar  se realizeaz  cu 
drept de gestionare, potrivit legii i r spunderii personale, a 
fondurilor alocate de la bugetul public na ional sau provenite 



 20

din alte surse, inclusiv a veniturilor realizate din taxele în 
valut  de la studen i i cursan i str ini, potrivit criteriilor 
stabilite de comun acord cu Ministerul Educa iei i Cercet rii. 

Elementele definitorii pentru autonomia universitar  arat  
c  este necesar a se perfec iona mecanismele interne din 
subsistemul înv mântului superior românesc i a se elabora o 
nou  politic  universitar  în precizarea elementelor acesteia 
trebuind a se avea în vedere i a se preciza c  înv mântul 
superior este o valoare na ional  care, de-a lungul timpului, a 
contribuit la formarea na iunii, la preg tirea elitelor tiin ifice 
i culturale. O astfel de politic  trebuie s  aib  în vedere i 

procesul de integrare a României în Uniunea European  i 
proiectul statelor membre ale Uniunii de a constitui pân  în 
anul 2010 a Spa iului European al Înv mântului Superior. 
Practic, este necesar  promovarea transform rilor care 
genereaz  o nou  dezvoltare universitar . Trebuie a se modifica 
planurile de înv mânt i programele analitice astfel încât s  
se treac  de la înv mântul prea teoretic orientat la un 
înv mânt bazat pe un echilibru între formarea teoretic  i 
formarea unor abilit i profesionale practice. Este necesar a se 
oferi mai multe anse de integrare în înv mântul superior a 
elevilor care provin din mediul rural. Trebuie stimulat  
cercetarea de vârf i dezvoltat  activitatea de cercetare. 
Activitatea de cercetare trebuie s  aib  dou  componente: 
activitatea cadrelor didactice i activitatea de cercetare 
studen easc . Trebuie dezvoltat sistemul de competi ii 
studen e ti la nivel local i na ional, Hexagonul facult ilor de 
drept nefiind suficient. 

Se impune tot mai puternic necesitatea dezvolt rii 
rela iilor de colaborare dintre institu iile de înv mânt superior 
i agen ii economici, culturali i ai societ ii civile. 
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PROMOVAREA ACTIVIT II DE CERCETARE 
TIIN IFIC  A STUDEN ILOR I REFORMAREA 

ÎNV MÂNTULUI ROMÂNESC 
 
 

Lect.univ.dr. Alina Livia Nicu 
 

Societatea este un organism viu i pentru ca el s  tr iasc  
într-o stare de bine este necesar ca toate organele sale interne s  
func ioneze la parametrii optimi. Sistemul de înv mânt 
reprezint  un subsistem din sistemul nervos al 
macrocolectivit ii  care constituie poporul unei ri. Rezultatul 
educa iei este vizibil imediat în comportamentul fiec rui om pe 
strad  i determin  echilibrele sau dezechilibrele sociale; 
tocmai de aceea, fiecare ar  trebuie s  aib , în orice moment, 
bine conturat  o politic  educa ional . 

Reformarea înv mântului românesc începând din 
decembrie 1989 a fost, este i r mâne o ac iune absolut 
necesar  pentru ca societatea româneasc  s  evolueze în sens 
pozitiv. Pentru a în elege necesitatea obiectiv  a acestei 
reforme este necesar s  avem în vedere c  sistemul de 
înv mânt are urm toarele func ii1: 

 alfabetizarea i educarea tuturor copiilor de vârst  
colar ; 

 dobândirea de c tre elevi a unui ansamblu de 
cuno tin e, deprinderi, valori i atitudini care s  le permit  
acestora un comportament în cadrul rela iilor sociale conform 
cu cel prescris în normele juridice i s  poat  continua 
înv area la niveluri superioare; 

 profesionalizarea for ei de munc  prin diverse forme i 
niveluri de înv mânt; 
                                                 
1 Internet, www.unibuc.ro, Conferin a Na ional  a înv mântului superior, 
Bucure ti, 4 noiembrie, 2003. 
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func ioneze la parametrii optimi. Sistemul de înv mânt 
reprezint  un subsistem din sistemul nervos al 
macrocolectivit ii  care constituie poporul unei ri. Rezultatul 
educa iei este vizibil imediat în comportamentul fiec rui om pe 
strad  i determin  echilibrele sau dezechilibrele sociale; 
tocmai de aceea, fiecare ar  trebuie s  aib , în orice moment, 
bine conturat  o politic  educa ional . 

Reformarea înv mântului românesc începând din 
decembrie 1989 a fost, este i r mâne o ac iune absolut 
necesar  pentru ca societatea româneasc  s  evolueze în sens 
pozitiv. Pentru a în elege necesitatea obiectiv  a acestei 
reforme este necesar s  avem în vedere c  sistemul de 
înv mânt are urm toarele func ii1: 

 alfabetizarea i educarea tuturor copiilor de vârst  
colar ; 

 dobândirea de c tre elevi a unui ansamblu de 
cuno tin e, deprinderi, valori i atitudini care s  le permit  
acestora un comportament în cadrul rela iilor sociale conform 
cu cel prescris în normele juridice i s  poat  continua 
înv area la niveluri superioare; 

 profesionalizarea for ei de munc  prin diverse forme i 
niveluri de înv mânt; 
                                                 
1 Internet, www.unibuc.ro, Conferin a Na ional  a înv mântului superior, 
Bucure ti, 4 noiembrie, 2003. 
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 educarea spirtului critic al tinerilor i formarea 
capacit ii acestora de inovare tehnic , tiin ific , cultural  i 
social ; 

 formarea ini ial  i educa ia continu  a speciali tilor de 
nivel superior, în conformitate cu exigen ele mediului 
profesional la fiecare moment dat; 

 asigurarea progresului tiin elor fundamentale i 
aplicative, al artei i tehnicii, prin activitatea de cercetare 
tiin ific , de crea ie artistic  i valorificarea rezultatelor 

acestor activit i; 
 crearea, conservarea, r spândirea i promovarea 

valorilor culturii na ionale i universale; 
 crearea i difuzarea informa iei tiin ifice i tehnice; 
 educarea oamenilor în spiritul respect rii drepturilor i 

libert ilor fundamentale ale omului i cet eanului, în spiritul 
respect rii demnit ii i toleran ei, al cultiv rii diversit ii 
culturale i în elegerii reciproce, în spiritul respectului pentru 
diversitatea opiniilor; 

 promovarea cooper rii interna ionale, în special a 
cooper rii europene; 

 participarea României ca partener efectiv, cu drepturi i 
obliga ii depline la Spa iul European al Înv mântului 
Superior i la Spa iul European al Cercet rii tiin ifice; 

 consolidarea statului de drept prin mijloace 
educa ionale. 

Avându-se în vedere aceste func ii - din analiza c rora 
reiese clar c , a a cum domeniul medical este vital pentru 
asigurarea s n t ii fizice a oamenilor, tot astfel înv mântul 
este vital pentru s n tatea spiritual  a acestora - putem afirma 
necesitatea existen ei unei strategii cu privire la dezvoltarea 
înv mântului românesc în general, a înv mântului superior, 
în special. 
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Realitatea româneasc  eviden iaz  trei factori 
determinan i1 pentru reformarea înv mântului: 

1) dezvoltarea tehnologiilor informa iei i comunic rii; 
2) cre terea cererii individuale de studii superioare; 
3) forma pie ei serviciilor educa ionale la nivelul 

înv mântului superior. 
Ca urmare a adopt rii în anul 19992 de c tre mini trii 

educa iei din rile membre i din rile asociate Uniunii 
Europene a Declara iei de la Bologna s-a n scut a a-numitul 
"Proces Bologna" care are menirea ca pân  în anul 2010 s  
genereze "Spa iul European al Înv mântului Superior". 
Acest spa iu trebuie s  fie cât mai unitar i cât mai competitiv 
pe plan global. 

Pentru a forma speciali ti competitivi la nivel mondial în 
toate domeniile este necesar a le forma un sistem de gândire 
tiin ific. Un astfel de sistem nu se formeaz  în exclusivitate 

prin discurs teoretic. Metodologia pred rii trebuie s  includ  
partea aplicativ . Activitatea în cadrul cercurilor tiin ifice 
studen e ti este o treapt  superioar  pe scara instrumentelor de 
investigare tiin ific  în raport cu activitatea de seminar. 
Seminarul este minimul necesar pentru formare profesional , 
dar cercetarea tiin ific  studen easc  în aceste cercuri tre4buie 
s  se dezvolte, în contextul în care înc  nu exist  mijloacele 
necesare pentru a integra în colectivele care desf oar  
activit ile de cercetare în cadrul unor proiecte majoritatea 
studen ilor. 

Apreciem c  pentru a se încuraja i motiva studen ii s  
participe la activitatea în cadrul cercurilor tiin ifice studen e ti 
este absolut necesar a defini i promova un sistem de 

                                                 
2Internet www.edu.ro/proces-bologna, Procesul de la Bologna i 
înv mântul superior românesc. 
3 Declara ia comun  a Mini trilor Educa iei din Europa, convenit  la 
Bologna, 19 iunie 1999, cu ocazia Conferin ei Confedera iei Rectorilor din 
Uniunea European , care a avut loc la Bologna la 18-19 iunie 1999 
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stimulente - având în vedere psihologia studentului. De 
exemplu, existen a unei publica ii în care s  fie valorificate 
rezultatele activit ii studen ilor cercet tori sau a unei rubrici 
permanente în revista cadrelor didactice, acordarea de diplome 
i premii în obiecte, popularizarea rezultatelor cercet rii i a 

utilit ii acestora în emisiuni la postul de televiziune al 
centrului universitar. 

Declara ia Conferin ei de la Berlin din 19 septembrie 
2003 a stabilit c  principalele direc ii de ac iune în perioada 
2003-2010 pentru statele semnatare, în vederea reailiz rii 
obiectivelor programului Spa iul European al Înv mântului 
Superior, sunt: 

 asigurarea calit ii înv mântului prin dezvoltarea de 
noi mecanisme institu ionale la nivel na ional i european; 

 adoptarea unei structuri a programelor de studii bazat  
pe cicluri: licen , masterat i doctorat; 

 promovarea mobilit ii studen ilor i a personalului 
academic i administrativ în contextul în care în înv mântul 
universitar românesc deja s-a introdus programul de studii 
universitare structurat pe trei cicluri - licen , masterat i 
doctorat - rezult  necesitatea practic  a  dezvolt rii cercurilor 
tiin ifice studen e ti în care studen ii s  dobândeasc  un plus 

de deprinderi cu privire la activitatea de cercetare inevitabil  în 
ciclul de masterat sau de doctorat. 

De asemenea, apreciem c  num rul de cercuri tiin ifice 
studen e ti, de participan i la aceste cercuri i evaluarea 
rezultatelor activit ii acestora ar trebui s  fie indicatori pentru 
evaluarea institu iilor de înv mânt superior întrucât harul sau 
talentul pedagogic al cadrului didactic rezult  i din acest tip de 
activitate, iar studentul, din punct de vedere psihologic, 
dobânde te mai mult  încredere în sine i devine mai optimist 
cu privire la viitorul s u profesional dac  vede c  preg tirea sa 
profesional  este un indicator important pentru descrierea 
societ ii în care tr ie te. 
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activitate, iar studentul, din punct de vedere psihologic, 
dobânde te mai mult  încredere în sine i devine mai optimist 
cu privire la viitorul s u profesional dac  vede c  preg tirea sa 
profesional  este un indicator important pentru descrierea 
societ ii în care tr ie te. 
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ROLUL AVOCATULUI POPORULUI  ÎN ROMÂNIA 

     
 

Prof.univ.dr. Ioan Muraru 
                                                             Avocatul Poporului 

  
Institu ia Avocatului Poporului a fost nominalizat  înc  

prin Constitu ia din anul 1991. Fiind o institu ie de v dit  
noutate în sistemul juridico-statal românesc ea a fost receptat , 
atât de c tre cet eni cât i de c tre autorit ile publice, cu o 
anumit  încetineal . A a se explic  de ce legea prin care s-a 
organizat a fost votat  de c tre Parlament abia în anul 1997, 
deci ase ani mai târziu dup  adoptarea Constitu iei.  

Cet enii au receptat aceast  institu ie ca o speran  în 
protejarea drepturilor lor. Se impune ca, mai întâi, s  
prezent m institu ia, prin prisma statutului s u constitu ional 
i legal. 

Avocatul Poporului este denumirea sub care func ioneaz  
clasicul ombudsman european. Legea caracterizeaz  institu ia 
ca fiind o autoritate public  autonom  i independent  fa  
de orice alt  autoritate public . Organizarea sa constitu ional  
este o valorificare a legisla iei i tradi iilor vest-europene. În 
structura sa intern  identific m conduc torul institu iei 
(Avocatul Poporului), adjunc ii acestuia, secretarul general, 
consilieri i exper i, alt personal. 

În afara sediului central institu ia are i birouri 
teritoriale, organizate, ca num r, pe criteriul teritorial al 
Cur ilor de Apel (care în România sunt instan e judec tore ti). 
Potrivit legii trebuie s  existe 14 asemenea birouri teritoriale. 

Conduc torul institu iei este numit pe o durat  de cinci 
ani, de c tre Camera Deputa ilor i Senat, în edin  comun . 
Cât prive te adjunc ii Avocatului Poporului ace tia sunt 
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numi i de c tre birourile permanente ale Camerei Deputa ilor i 
Senatului.  

Adjunc ii sunt specializa i pe domenii de activitate i 
anume: 

a) drepturile omului, egalitate de anse între b rba i i 
femei, culte religioase i minorit i na ionale; 

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, 
pensionarilor, persoanelor cu handicap; 

c) armat , justi ie, poli ie, penitenciare; 
d) proprietate, munc , protec ie social , impozite i taxe. 
Condi iile ce trebuiesc îndeplinite pentru a ocupa 

asemenea func ii sunt stabilite prin lege.Astfel, cât prive te 
func ia de Avocat al Poporului, candida ii trebuie s  
îndeplineasc  urm toarele condi ii: preg tire juridic  
superioar , înalt  competen  profesional  i o vechime de cel 
pu in 18 ani în activitatea juridic . Sunt condi ii similare cu 
cele cerute pentru func ia de judec tor la Curtea 
Constitu ional . Aceste condi ii exigente sunt fire ti deoarece 
este îndeob te cunoscut c  eficien a unui ombudsman este în 
func ie de calitatea celui care de ine func ia i de maniera de 
lucru. 

Este interesant de tiut c  Avocatul Poporului i adjunc ii 
s i nu pot îndeplini nici o alt  func ie public  sau privat , cu 
excep ia func iilor didactice din înv mântul superior. 

În caracterizarea raporturilor legale dintre Avocatul 
Poporului i celelalte autorit i publice trebuie s  avem în 
vedere c  institu ia este caracterizat  de lege ca fiind o 
autoritate public  autonom  i independent  fa  de orice alt  
autoritate public . În aplicarea acestei prevederi legale trebuie 
s  în elegem corect raporturile cu Parlamentul, cu puterea 
executiv , cu puterea judec toreasc . 

Cât prive te raporturile constitu ionale i legale ale 
Avocatului Poporului cu Parlamentul ele privesc în principal: 
dreptul Parlamentului de a numi pe conduc torul institu iei; 
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obliga ia Avocatului Poporului de a prezenta celor dou  
Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 
acestora; dreptul Avocatului Poporului de a face, prin 
rapoartele prezentate, recomand ri privind legisla ia sau m suri 
de alt  natur , pentru ocrotirea drepturilor i a libert ilor 
cet enilor. 

Raporturile constitu ionale i legale ale Avocatului 
Poporului cu puterea executiv  se exprim  prin activitatea de 
deblocare a conflictelor dintre cet ean i autorit ile publice 
administrative, rezultate din înc lc ri ale drepturilor i 
libert ilor. 

Raporturile constitu ionale i legale dintre Avocatul 
Poporului i puterea judec toreasc  se definesc prin 
independen a judec torilor i supunerea lor numai legii. 

Aspecte interesante pot fi observate cât prive te justi ia 
constitu ional . Astfel, potrivit Constitu iei, Avocatul 
Poporului: poate sesiza Curtea Constitu ional  cu 
neconstitu ionalitatea unei legi, înainte de promulgarea acesteia 
de c tre eful statului; poate ridica direct în fa a Cur ii 
Constitu ionale excep ii de neconstitu ionalitate privind legile 
i ordonan ele.  

Iar, potrivit legii, Avocatul Poporului formuleaz  puncte 
de vedere, la cererea Cur ii Constitu ionale, în procesele care 
privesc drepturile omului. 

Noutatea institu iei Avocatul Poporului în sistemul 
juridico-statal românesc a generat ample discu ii în Adunarea 
Constituant  (1990-1991), discu ii continuate i multiplicate în 
doctrin . În sintez  discu iile au cuprins i cuprind o larg  
nuan are, de la sublinierea importan ei institu iei pân  la 
negarea utilit ii sale. Chiar dac  pesimi tii s-au exprimat 
uneori mai agresiv i, f r  îndoial , mai ignorant, dezbaterile ca 
atare trebuie apreciate ca fire ti într-o societate care prin 
victoria Revolu iei din anul 1989 s-a deschis spre statul de 
drept, spre libertate i pluralism. Aceste dezbateri juridice i 
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drept, spre libertate i pluralism. Aceste dezbateri juridice i 
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obliga ia Avocatului Poporului de a prezenta celor dou  
Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 
acestora; dreptul Avocatului Poporului de a face, prin 
rapoartele prezentate, recomand ri privind legisla ia sau m suri 
de alt  natur , pentru ocrotirea drepturilor i a libert ilor 
cet enilor. 
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libert ilor. 

Raporturile constitu ionale i legale dintre Avocatul 
Poporului i puterea judec toreasc  se definesc prin 
independen a judec torilor i supunerea lor numai legii. 

Aspecte interesante pot fi observate cât prive te justi ia 
constitu ional . Astfel, potrivit Constitu iei, Avocatul 
Poporului: poate sesiza Curtea Constitu ional  cu 
neconstitu ionalitatea unei legi, înainte de promulgarea acesteia 
de c tre eful statului; poate ridica direct în fa a Cur ii 
Constitu ionale excep ii de neconstitu ionalitate privind legile 
i ordonan ele.  

Iar, potrivit legii, Avocatul Poporului formuleaz  puncte 
de vedere, la cererea Cur ii Constitu ionale, în procesele care 
privesc drepturile omului. 

Noutatea institu iei Avocatul Poporului în sistemul 
juridico-statal românesc a generat ample discu ii în Adunarea 
Constituant  (1990-1991), discu ii continuate i multiplicate în 
doctrin . În sintez  discu iile au cuprins i cuprind o larg  
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politice precum i practica în domeniu explic  de ce 
dispozi iile constitu ionale ini iale (1991) au trebuit s  fie 
completate. În redactarea actual  (deci dup  revizuirea din anul 
2003) dispozi iile constitu ionale stabilesc c , avocatul 
poporului, ales de c tre Parlament, are ca func ie de baz  
„ap rarea drepturilor i libert ilor persoanelor fizice”. 

Cât prive te drepturile i libert ile la care textul 
constitu ional face trimitere acestea sunt atât cele nominalizate 
în titlul doi al Constitu iei (drepturi fundamentale) cât i cele ce 
rezult  din legi. Ca atare Avocatul Poporului trebuie s  
intervin  în ap rarea oric rui drept sau libertate uman . 

Textul constitu ional utilizeaz  exprimarea persoan  
fizic . Câteva preciz ri sunt necesare. Prin persoana fizic  
în elegem orice fiin  uman : femeie, b rbat, copil, tân r, adult, 
cet ean român, cet ean str in, apatrid, etc. 

Avocatul Poporului nu se poate îns  implica în protec ia 
drepturilor unor colectivit i umane organizate: persoane 
juridice, organe de stat, asocia ii, ligi, partide politice, 
sindicate. Aceasta pentru simplul motiv c  asemenea subiecte 
colective de drept au posibilitatea dar i capacitatea de a se 
ap ra atunci când consider  c  li s-au înc lcat anumite drepturi 
sau interese legitime. 

Altfel spus au la dispozi ie alte c i statale i juridice. 
F r  îndoial  c  i cet enii au la dispozi ie multiple c i 

legale prin care s  conteste înc lcarea drepturilor lor, s  
conteste abuzurile i icanele din partea autorit ilor publice. 
Dar, nu rareori, ei se trezesc singuri i neputincio i în fa a unor 
autorit i publice sau agen i statali atotputernici i abuzivi, 
opaci i intoleran i. Ei au nevoie de sprijinul i interven ia 
Avocatului Poporului ca autoritate autonom  i independent . 
Iar aceast  interven ie se legitimeaz  prin obliga ia statului de a 
proteja demnitatea omului, drepturile i libert ile cet enilor, 
libera dezvoltare a personalit ii umane i dreptatea, ca valori 
supreme consacrate prin art.1 al Constitu iei României. 
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Trebuie tiut c  Avocatul Poporului nu poate interveni în 
conflictele dintre oameni (cet eni, persoane fizice). Altfel 
spus aceste conflicte private sunt rezolvate dup  alte reguli i 
de c tre alte autorit i. 

Avocatul Poporului poate i trebuie s  intervin  numai în 
conflictele dintre persoanele fizice i autorit ile 
administra iei publice (ministere, prefecturi, prim rii, 
func ionari publici, autorit i poli iene ti, penitenciare, etc.). Ca 
atare el nu poate interveni atunci când conflictele privesc: 
actele emise de Camera Deputa ilor, de Senat sau de 
Parlament; actele i faptele deputa ilor i senatorilor; actele i 
faptele Pre edintelui României; actele i faptele Guvernului; 
actele Cur ii Constitu ionale; actele i faptele Pre edintelui 
Consiliului Legislativ; actele autorit ii judec tore ti. Pentru 
rezolvarea unor asemenea conflicte exist  alte c i legale, la 
care cet enii sunt îndruma i s  apeleze. 

Drepturile, libert ile i interesele legitime ale 
persoanelor fizice pot fi îns  înc lcate i prin legile votate de 
Parlament sau prin ordonan e ale Guvernului. Constitu ia 
implic  i Avocatul Poporului în înl turarea acestor înc lc ri. 
Astfel, potrivit dispozi iilor constitu ionale, Avocatul 
Poporului: poate sesiza Curtea Constitu ional  cu o obiec ie de 
neconstitu ionalitate privitoare la o lege, înainte de 
promulgarea acesteia de c tre eful statului; poate ridica direct 
în fa a Cur ii Constitu ionale excep ii de neconstitu ionalitate 
privitoare la legile i ordonan ele în vigoare. 

Tot Constitu ia stabile te c  Avocatul Poporului, cu 
prilejul rapoartelor pe care le prezint  celor dou  Camere ale 
Parlamentului, poate face recomand ri privind legisla ia sau 
m suri de alt  natur , pentru ocrotirea drepturilor i a 
libert ilor cet enilor. 

Avocatul Poporului î i exercit  atribu iile din oficiu sau 
la cererea persoanelor lezate în drepturile i în libert ile lor. 
Pentru a da eficien  eforturilor institu iei Constitu ia stabile te 
c  autorit ile publice sunt obligate s  asigure Avocatului 
Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribu iilor sale. 
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RELA IA ADMINISTRA IE  PUBLIC  –  

AVOCATUL POPORULUI 
 
 

Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu 
ef catedr  Administra ie public   

 
Institu ia  Avocatului Poporului , prezent  în peisajul 

institu iilor  publice Române ti începând    cu  perioada  
imediat  urm toare   momentului reinstaur rii statului de drept 
în România. Legea nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ a reglementat  calitatea procesual  activ  a  
institu iei   Avocatului Poporului  în litigii de contencios 
administrativ în condi iile precizate  de textul legal. Conceptul 
de func ie public  este determinant  pentru definirea rela iei 
administra ie public  - Avocatul Poporului. 

 No iunea de func ie pulblic , tradi ional s-a impus ca o 
no iune fundamental  a dreptului public, în principal a 
dreptului administrativ, ea fiind strîns legat  e no iunea de 
activitate, autoritate, organ etc. S-a ar tat c  un organ de stat 
sau o autoritate public  în general, structural, cuprinde trei 
elemente:  

a) competen ;  
b) mijloace materiale – financiare  
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Uniunea European 2. Dac  trecem peste meandrele istoriei i 
ne oprim numai la expresiile actuale, vom re ine c  legisla ia i 
doctrina sunt dominate de expresia francez  function publique, 
precum i de cea britanic  civil service, f r  a în elege c  cele 
dou  no iuni se suprapun, ele mai degrab  apar ca no iuni 
opuse, cea francez  evocînd filosofia etatic , cea britanic  
evocînd filosofia liberal . 

Dincolo de expresiile specifice altor limbi (de exemplu 
offentlichen Dienst în german , functionario în spaniol  i 
portughez ; impiegato civile în italian  etc.) doctrina  i 
legisla ia, inclusiv de limb  englez  sau francez , au folosit i 
folosesc i alte expresii, care în limba român  ar fi : agent 
public, func ionar de stat, servitorul coroanei, manager public 
etc. Ne referim la expresiile folosite pentru a evoca genul nu 
specia, pentru c  tot tradi ional, s-au impus diferite no iuni 
pentru a evoca diferite specii de func ii publice (de exemplu: 
judec tor, procuror, consilier, deputat, ministru etc) dintre care 
unele invocînd un rang de demnitar al statului. Aceast  
varietate terminologic , impus  înc  din secolul trecut, a fost 
determinat  de varietatea situa iilor în care intervine o func ie 
public , în general, în administra ia public , în particular. Dac  
una din dimensiunile administra iei publice este satisfacerea 
nevoilor sociale prin prestarea de servicii publice i cum 
nevoile cresc o dat  cu gradul de civiliza ie, este lesne de 
în eles c  sfera func iilor publice administrative existente, la un 
moment dat, mereu s-au ad ugat altele, pe m sur  ce via a 
punea administra ia s  presteze noi i noi servicii, tot mai 
sofisticate. 

De aici, o tem  mereu actual , nu numai de ordin 
terminologic, dar mai ales de con inut: “Ce este un func ionar”.  

                                                 
2 Avem în vedere. Lucrarea Prof. J. Ziller, Egalitate et merite L’acces a la 
function publique dans les Etats de la Communaute europeenne, elaborat  
sub egida Institutului European de Administra ie Public  ( cu sediul la 
Maastrich), publicat  la Editura Bruylant, Bruxelles, 1988. 
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Doctrina a consemnat dispute celebre3, legisla ia a f cut 
încadr ri dintre cele mai surprinz toare, dar toate acestea n-au 
f cut decît s  preg teasc  terenul celor actuale, cum cele de 
ast zi preg tesc terenul viitoarelor reglement ri na ionale i 
europene4, dac  este s  neo prim numai la continental nostru. 

Obiectivul fundamental al demersului nostru teoretic îl 
reprezint  explicarea acestor principii i analiza, prin prisma 
lor, a realit ilor de la noi, nu de pu ine ori dominate de interese 
partizane, politicianiste, în dauna interesului na ional. 

Prof. Paul Negulescu consacr  un capitol “Teoria func ei 
publice”5, structurat pe trei sanc iuni :  

a) Toria func iei publice;  
b) Func ionarii publici;  
c) Statutul func ionarilor publici, care pleac  de la ideea, 

c  func ia public  este indinspensabil  serviciului public, f r  
de care nu este de conceput dreptul de a comanda, puterea 
public . “Cînd se organizeaz  un serviciu public, se stabilesc 
func iuni plasate în ordine de subordonare ierarhic , stabilindu-
se pentru fiecare func ie atribu iuni de putere public , într-o 
anumit  sfer  de competen ”. 

Prof. Romulus Ionescu analizeaz  într-un prim capitol, 
intitulat “Situa ia juridic  a func ionarului de stat“, urm toarele 
aspecte: nomele juridicce care reglementeaz  situa ia 
func ionarilor de stat;disciplina muncii; drepturile i 
îndatoririlor func ionarilor de stat; na terea, modificarea i 
încetarea raportului de func iune de stat, iar un alt capitol 
stimularea i r spunderea func ionarilor de stat în timp ce alt 
                                                 
3 G.Jeze îi considera i pe solda i func ionari publici intrînd într-o puternic  
polemic  cu coala german , O.Mayer i Laband i cu L.Duguit cîn au 
stabilit natura juridic   a consilierilor comunali s-au a unor exper i 
temporari, Jeze considerîndu-i i pe ace tia func ionari publici 
4 Constan a C linoiu, Verginia Vedina , Teoria func iei publice comunitare, 
Editura Lumina Lex,1999 
5 P. Negulescu, Tratat de Drept Administrativ, cap. 7, care cuprinde aprox. 
90 pag. dn cele 623 ale primului volum 
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autor Alexandru Negoi , preia concep ia tratatului francez de 
tiin a administra iei (din 1966) analizînd, în 1977, urm toarele 

teme mari cu privire la func ionarii din administra ia de stat, 
formarea func ionarilor administr iei de stat; func ionarul i 
cet eanul, func ionarul administr iei de stat i societatea; 
aprecierea ,promovarea i responsabilitatea func ionarilor 
administra iei de stat; conduc torul i ajutoarele sale în 
organele administra iei de stat . 

Prof. Ilie Iov na   intituleaz  capitolul 5 din cursul s u 
“Cadrele administra iei de stat” i îl structureaz  pe 
urm toarele paragrafe: considera ii generale, no iunea func iei 
i func ionarului administrativ, clasificare func ionarilor 

administrativ, recrutarea, perfec ionarea preg tirii cadrelor 
administra iei de stat, rela iile sociale dintre cadrele 
administra iei i dintre acestea i cet eni, aprecierea i 
r spunderea cadrelor administra iei7.      

Pentru început în tratarea materiei în cursurile franceze ne 
vom reveni la prof. Laubadere, re inînd c  partea din tratat 
consacrat  func iei publice cuprinde dou  titluri: bazele juridice 
ale func iei publice i respective regimul juridic al func iei 
publice fiecare structurat pe capitole i func iuni.8 

Astfel în primul titlu sunt analizate probleme de genul: 
compozi ia i situa ia juridic  a personalului administra iei 
(caracterul eterogen al personalului, no iunea de agent public, 
no iunea de func ionar public), concep ia modern  asupra 
func iei publice, natura juridic  a situa iei func ionarilor-teoria 
situa iei legale i regulamentare, sursele juridice ale func iei 

7 I. Iov na , Dreptul administrativ i elemente ale tiin ei administra iei, 
Editura Didactic  i Pedagogic , Bucure ti 1977 
8 A. De Laubandere, Droit Administratif (traite elementaire) vol. II, L. 
G.D.J. Paris, 1970,p.11-115 
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publice, organizarea general  a func iei publice, tendin e ale 
concep iei franceze asupra func iei publice, iar în titlul al doilea 
sunt tratate probleme ca: realizarea carieirei func ionarilor 
(recrutarea, aprecierea i avansarea, pozi iile, încetarea 
definitiv  a func iei), avantaje pecuniare ale func iei publice 
(Remunera ie, pensia de retragere), func ionarii i libert ile lor 
publice (liberatea cuvîntului, libertatea de asociere), obliga iile 
i sarcinile lor, statutul func ionarilor comunali, contenciosul 

func iei publice. 
Autorii de manuale universitare din ultima perioad  

continu , în general, tradi ia, consacrînd func iei publice 
subdiviziuni, dar s-a impus i formula analiz rii regimului 
juridic al diferitelor func ii din administra ia public  unde se 
cerceteaz  autoritatea respectiv . 

Dup  cum se arat  în lucr rile na ionale, cît i în lucr rile 
de drept administrativ comparat în fiecare ar  apusean  exist  
tradi ii ale func iei publice care nu trebuie confundate cu 
apari ia unui statul general. Se apreciaz  c  prima ar  care a 
adoptat un Statut general al func iei publice este Spania, prin 
Legea din 1852, urmat  de Luxemburg, printr-o lege din anul 
1872 i Danemarca în 1899. 

În Italia, primul statut al func ionarului civil al statului a 
fost adoptat la 22 noiembrie 1908, iar în Republica Irlanda 
prima lege privind func ia public  dateaz  din anul 1922. 

Olanda i Belgia au adoptat prin lege privind func ionarii 
în 1929, iar Regulamentul general al func ionarilor din Regat 
apare în anul 1931. 

  Cat prive te Germania, care are tradi ii în ceea ce 
prive te func ia public  înc  din evul mediu dac  ne referim 
numai la func ionarii pe via  dup  prof. Jaques Ziller prima 
lege privind codificare general  a normelor func iei publice s-a 
adoptat de c tre regimul na ional socialist în 1937 men ionînd 
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c  a existat înc  de la începutul secolului al XIX-lea mai exact 
de la 1 iulie 1806, un Cod bavarez al func iei publice9 . 

Paradoxul legislativ din Germania se g se te i în Fran a 
,unde tradi iile func iei publice sunt cu mult anterioare 
Revolu iei de la 1789, iar Camerele, în repetate rânduri au 
studiat diferite proiecte, dar primul Statut al func iei publice a 
fost adoptat de c tre Regimul de la Vichy.  

Grecia a adoptat primul statut al func ionarului public în 
anul 1951, fiind inspirat dup  cum apreciaz  prof. Ziller din 
statutul francez, din dreptul german i din dreptul englez al 
func iei publice10. 

Astfel, prima este teoria “situa iei contractuale”, sus inut  
mai ales în Germania de P.Laband, iar în Fran a, printre al ii, 
de Lafferiere, adev rat, îns , cu oarecare diferen ieri, de i 
esen a este aceea i. Astfel, autorii germani încearc  s  
defineasc  func ia public  (func ia de stat) prin intermediul 
unor institu ii ale dreptului civil, în spe  contractul de mandat, 
iar autorii francezi, îndeosebi Lafferiere, caut  s  explice 
esen a func iei de stat prin intermediul construc iei de “contract 
de drept public” (contract administrativ)11. 

Cea de a doua teorie, “teoria statului legal”, sus inut  în 
principal de corifeii dreptului dreptului administrativ francez 
din perioada interbelic  (Esmein, Hauriou, Duguit, Jeze), 
consider  func ia de stat ca un statut legal, deoarece  actul de 
instituire a acesteia este întotdeauna un act de autoritate, iar cel 
care exercit  func ia exercit  autoritatea statal  i nu drepturile 
dintr-o situa ie contractual . Aceast  tez  s-a impus i în 
doctrina româneasc  din perioada respectiv , ea demonstrînd 
c  nu toate realit ile juridice pe care le impunea dezvoltarea 

                                                 
9 J.Ziller, Egalite et merite. Editura Bruyland, Bruxelles, 1988 
10 J. Ziller Administrations comparees 
11 P. Laband, V.Oni or, Tratat de drept administrativ, edi ia a II-a, 
Bucure ti, 1930, iar asupra concep iei lui Laffaiere, H.Berthelemy, Traite 
elementaire de drit administratif, Paris, 1926  
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9 J.Ziller, Egalite et merite. Editura Bruyland, Bruxelles, 1988 
10 J. Ziller Administrations comparees 
11 P. Laband, V.Oni or, Tratat de drept administrativ, edi ia a II-a, 
Bucure ti, 1930, iar asupra concep iei lui Laffaiere, H.Berthelemy, Traite 
elementaire de drit administratif, Paris, 1926  
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modern  a societ ii puteau fi explicate prin ancestralele 
categorii i institu ii ale dreptului civil. 

Pe aceast  linie de idei P. Negulescu define te func ia 
public  ca fiind “complexul de puteri i competen e, organizat 
de lege pentru satisfacerea unui interes general, în vederea de a 
fi ocupat , în chip temporar, de un titular (sau mai mul i), 
persoan  fizic   care, executînd puterile în limitele 
competen ei, urm re te realizarea scopului pentru care a fost 
creat  func iunea”. Totodat , acest autor consider  c  func ia 
public  face parte dintr-un serviciu public, “dar numai dintr-un 
serviciu public exploatat în regie”, adic  organizat de stat. 

Din cele prezentate s-a putut vedea c , în ceea ce prive te 
reglementarea func iei publice, exist  în rile Uniunii 
Europene o disput  între concep ia axat  pe ideea statului legal, 
care ne conduce la un regim juridic unilateral de drept publilc, 
i concep ia statului contractual, care ne conduce la un regim 

de drept privat, dar în cele mai multe ri predomin  concep ia 
statutului legal. 

Se poate spune c  la ora actual  cu privire la natura 
juridic  a func iei publice, f r  a fi ajuns, la un numitor comun, 
au ajuns, îns , la o limpezire, putându-se vorbi despre func ia 
public  ca statut legal sau despre func ia public  ca un raport 
de drept privat, f r  ca una s  fie opus  cu necesitate 
celeilalte.A a încît disputa actual  nu  mai este exclusiv pe 
terenul dreptului, ea este pe teren politic, ce regim politic va fi 
acceptat din cele dou , ca solu ie politic , reprezint  prin 
excelen , o chestiune de ordin politic, fiind mai peste tot, 
puternice presiuni ale unor partide i sindicate  pentru ideea 
“privatiz rii” func iei publice. Exemplul Italiei este edificator. 

Raportându-se numai la doctrina francez  actual , se 
poate spune c  de i no iunii de func ie public  i se dau mai 
multe sensuri (organic, cu dou  accep iuni: formal i 
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material)12, cât prive te no iunea de func ionar public 
(sinonim  cu cea de organ public) se încearc  men inerea în 
linii generale a concep iei tradi ionale. 

Se poate re ine din aceast  succint  trecere în revist , 
cîteva concluzii esen iale. 

 Prima, în linii generale, în perioada interbelic  s-a 
conturat o concep ie administrativ  asupra categoriei juridice 
prin care urmeaz  s  fie evocat  func ia public  ca realitate 
juridic , implicit asupra statutului (regimului) juridic al 
func ionarului public, adic  al titularului func iei publice, 
func ionarului urmând s  i se aplice un regim special, 
exorbitant, în majoritatea cazurilor conturat într-un statut. A a 
s-a ajuns s  se discute în doctrina juridic  a vremii despre 
dreptul disciplinar al func ionarilor publici, în eles nu ca o 
ramur  de drept, ci ca o institu ie a dreptului public 
(administrativ).13 

A doua, dup  cel de-al doile r zboi mondial, de i se 
încearc  s  se men in  nota tradi ional , atât doctrina, cât i 
mai ales legisla ia acrediteaz  ideea mai multor accep iuni ale 
no iunii de func ie public , implicit de func ionar, încât se 
poate spune c  perioada actual  se caracterizeaz  printr-o 
preocupare de “mmodernizare” a conceptelor respective, 
ajungându-se în final, dup  cum recunosc chiar unii autori 
occidentali, la ambiguit i, la termeni imprecis contura i. 

 A treia, în concep ia tradi ional , expresia de “func iune 
public ” are un sens restrâns, atunci când este utilizat  prin 
referire la expresia de “func ionar public” i un sens foarte larg, 
când vizeaz  ansamblul regimurilor juridice aplicabile 

                                                 
12 J.M.Aubz,R.Ducos-Ader, Droit administratif, Cinqueme edition, 
Dalloz,Paris, 1979 
13 P.Negulescu, op.cit.,J.Vermeulen,Dreptul disciplinar al func ionarilor 
publici,Bucure ti, 1942 
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personalului administra iei de stat;func ionarii publici nu 
constituie decît o parte a acestui personal.14. 

 A patra, potrivit sistemului nostrum constitu ional actual, 
func ia public  se impune, ca regul , drept un regim special de 
drept public, cu toate consecin ele ce decurg de aici în ceea ce 
prive te dreptul de asociere, dreptul de grev , solu ionarea 
litigiilor care intr  în competen a instan elor de contencios 
administrative. 

  Desigur aceast  distinc ie nu exclude ca anumite aspecte 
de ordin ethnic, ce privesc func ia public  i raportul de munc , 
s  fie reglementate printr-o lege comun , cum ar fi regimul 
c r ilor de munc , regimul calcul rii pensiilor.Aceasta mai ales 
c  noi venim dup  o perioad  în care, practice, to i func ionarii 
erau supu i acelora i reguli juridice ca restul salaria ilor, iar 
unele dintre aceste reglement ri sunt înc  în vigoare. 

 Desprinderea conceptual  a func iei publice de raportul 
juridic de munc , este realizat .Când facem aceast  afirma ie, 
ne referim, între altele, la solu ia din Statutul func ionarilor 
publici, de a se solu iona toate litigiile acestora legate de 
func ie de c tre instan ele de contencios administrative i nu de 
c tre instan ele civile. Func ia public  a redevenit, astfel, o 
institu ie a dreptului administrative. 

În pofida acestor dispozi iilor legale, se contureaz , 
evident, o filozofie a func iei publice, axat  pe dreptul 
administratv, în doctrina de dreptul muncii, fie se justific  
“tradi ia” ca i cum nimic nu s-ar fi întâmplat, fie se accept  
idea naturii juridice mixte. 

Astfel, într-un curs de Dreptul muncii, raporturile juridice 
de munc  ale func ionarilor publici sunt considerate ,,forme 
tipice”, al turi de cele fundamentale pe contractul individual de 
munc ; de unde i r spunderea disciplinar  a func ionarilor, 
respective solu ionarea litigiilor de c tre instan ele de 
                                                 
14 A.de Laubadere, Traite elementaire de droit administratif,vol.II.,L.O.D.J., 
Paris,1970 
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munc ; de unde i r spunderea disciplinar  a func ionarilor, 
respective solu ionarea litigiilor de c tre instan ele de 
                                                 
14 A.de Laubadere, Traite elementaire de droit administratif,vol.II.,L.O.D.J., 
Paris,1970 
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contencios administrative apar tot ca probleme ale Dreptului 
muncii, ceeea ce este, desigur, o exagerare. 

Un alt autor, f r  a contesta liniile de for  ale doctrinei 
dreptului muncii, admite c  ,,analiza aspectelor principale ale 
regimului juridic al func ionarilor publici în cadrul dreptului 
muncii nu exclude problematica vast  a raportului de func ie 
public  din cadrul dreptului administrative”, achiesînd i la 
teza Dreptului professional, respective la teza avansat  în 
Fran a, a unui Drept al muncii publice15. 

A stabili natura juridic , înseamn  a identifica categoria 
fundamental  a dreptului care, prin logica sa intern , evoc  
esen a fenomenului juridic (realit ii juridice) la care ne 
referim. Este, apoi, de asemenea, unanim admis c  opera ia de 
stabilire a ,,categoriei potrivite” presupune analiza regimului 
juridic aplicabil. Cum suntem în prezen a unui raport juridic 
dintre o persoan  fizic , pe de o parte, i o autoritate publilc , 
pe de alt  parte, este firesc ca regimul juridic s  vizeze: 
condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  subiectele: 
aspectele de ordin procedural referitoare la selectarea persoanei 
fizice în cauz : drepturi i obliga ii; disciplin  i 
r spundere;solu ionarea litigiului. Cine stabile te pentru 
func ionarul public aceste reguli: Codul mincii sau Statutul 
func ionarilor publici? 

Dac  convenim c  este vorba de statut, atunci se poate 
sus ine, cu temei, c  legea de aprobare a Statutului nu este 
preponderant izvor al Dreptului administrative, cînd întreaga 
filozofie a reglement rii este axat  pe idea de autoritate, de 
decizie, în selec ie, unilateral , de condi ii impuse, de litigii de 
contencios administrative, dedus în fa a pîr ilor respective, i 
nu litigiu de munc , la rândul s u, solu ionat, potrivit dreptului 
comun al muncii, de ,,instan ele specializate” i nu de 
instan ele de drept comun, în sensul de instan e care 
solu ioneaz  litigiile civile. 
                                                 
15 I. tef nescu, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucure ti,2000 
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  Prin urmare, func ia public , ca institu ie, ne apare în 
mod evident ca o institu ie a dreptului administrative. 

  Raportându-ne la rile care au Constitu ii scrise se 
poate spune c  în fiecare se g sesc principii ale func iei 
publice, motiv pentru care în lucr rile de drept public 
comparat, mai exact de drept public comunitar, se discut  
foarte clar despre ,,bazele constitu ionale ale func iei publice”. 
Este adev rat, num rul articolelor din constitu ie ce se refer  la 
func ia public  difer  de la o ar  la alta, la fel difer  i tehnica 
i ori con inutul reglement rii, nu trebuie uitat c  unele 

constitu ii au fost adoptate în primele decenii ale secolului 
trecut (de exemplu :Constitu ia Norvegiei în 1914), iar altele în 
ultimele decenii ale secolului nostru (de exemplu : Constitu ia 
Olandei 1983), dar nu se poate contesta c  asemenea 
reglement ri nu exist . 

  Prima problem  care i-a preocupat pe legiuitorii 
constituan i a fost stabilirea competen ei pentru fixarea  
regulilor aplicabile func iei publice. Din acest punct de vedere, 
constitu iile rilor din Uniunea European  se împart în dou  
mari categorii: 

a) constitu ii care dau aceast  competen  exclusiv 
,,puterii legislative” 

b) constitu ii care protejeaz  competen a între legislativ 
i executiv. 

Re inem pentru prima categorie, ca reglement ri 
exprese: art.22 aliniatul (1) i (2) din Constitu ia Danemarcei, 
art.73 punctul 8, art.74 alin. (1) i art. 75 punctul (1) din 
Constitu ia Germaniei,16art. 103 din Constitu ia Greciei, art.103 
alin. (3) i art 149 alin (1) i 18 din Constitu ia Spaniei, art. 97 
alin (1) din Constitu ia Italiei, art. 168 alin (1) din Constitu ia 
Portugaliei.Tot în aceast  categori intr  i Republica Irlanda 
respectiv Ducatul Luxemburg, deci aici este vorba de o 
                                                 
16 Art.75, a a cum a fost modificat prin Legea federal  din 12 mai 1969 i 
Legea federal  din 18 martie 1971 
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recunoa tere tacit  de c tre constituant a suprema iei legii în 
materia statutului func iei publice. Se tie c  separarea 
Republicii Irlanda de tradi ia britanic , prin votarea 
constitu iei, în 1937, în vigoare i ast zi, s-a fundamentat, strict 
juridic vorbind, pe Civil Service Regulation Act, votat de 
parlament cu 13 ani înainte; iar la Luxemburg s-a impus regula 
adopt rii statutului prin lege înc  de la 1872. 

 Dac  ne raport m la viitoarea formul  a Uniunii, atunci 
vom re ine c  doar Norvegia nu ar putea fi încadrat  în aceast  
categorie.Astfel, în art.10 din cap XI al Constitu iei Suediei 
g sim urm toarea redactare: ,,Dispozi iile care reglementeaz  
statutul func ionarilor de stat în alte privin e decît cele 
prev zute în prezenta Constitu ie vor fi enun ate prin lege”, de 
asemenea, art.21 din Constitu ia Austriei dispune : ,,Statutul 
inclusiv sistemul de fa  i statutul disciplinar al func ionarilor 
Federa iei i landurilor care îndeplinesc func ii oficiale este 
reglementat conform unor principii unitare de c tre legisla ia 
federal ”. 

În aceast  categorie intr  i art.65 din Constitu ia 
Finlandei care în urma modific rii din 6 noiembrie 1970 
precizeaz : ,,Clauzele statutului func ionarilor pot fi stabilite 
prin conven ia colectiv  conform prevederilor legii”, 
neadmi îndu-se ca acest cadru de principiu s  fie stabilit de 
executiv, a a cum în 1993 s-au reglemenatat lucrurile i în 
Italia. 

Trebuie, deci, s  facem o distinc ie între competen a 
legiuitorului sau, dup  caz, a executivului de a reglementa 
materia func iei publice, fie chiar la nivel de detaliu, pe de o 
parte, i posibilitatea de a stabili reguli ale func iei publice prin 
contractul colectiv de munc , pe de o alt  parte. Vom spune c  
în rile în care regulile contractuale vin în limitele admise de 
legiuitor func iei publice i se aplic  în regim mixt, legal i 
contractual. Desigur, regulile contractuale pot interveni i în 
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juridic vorbind, pe Civil Service Regulation Act, votat de 
parlament cu 13 ani înainte; iar la Luxemburg s-a impus regula 
adopt rii statutului prin lege înc  de la 1872. 

 Dac  ne raport m la viitoarea formul  a Uniunii, atunci 
vom re ine c  doar Norvegia nu ar putea fi încadrat  în aceast  
categorie.Astfel, în art.10 din cap XI al Constitu iei Suediei 
g sim urm toarea redactare: ,,Dispozi iile care reglementeaz  
statutul func ionarilor de stat în alte privin e decît cele 
prev zute în prezenta Constitu ie vor fi enun ate prin lege”, de 
asemenea, art.21 din Constitu ia Austriei dispune : ,,Statutul 
inclusiv sistemul de fa  i statutul disciplinar al func ionarilor 
Federa iei i landurilor care îndeplinesc func ii oficiale este 
reglementat conform unor principii unitare de c tre legisla ia 
federal ”. 

În aceast  categorie intr  i art.65 din Constitu ia 
Finlandei care în urma modific rii din 6 noiembrie 1970 
precizeaz : ,,Clauzele statutului func ionarilor pot fi stabilite 
prin conven ia colectiv  conform prevederilor legii”, 
neadmi îndu-se ca acest cadru de principiu s  fie stabilit de 
executiv, a a cum în 1993 s-au reglemenatat lucrurile i în 
Italia. 

Trebuie, deci, s  facem o distinc ie între competen a 
legiuitorului sau, dup  caz, a executivului de a reglementa 
materia func iei publice, fie chiar la nivel de detaliu, pe de o 
parte, i posibilitatea de a stabili reguli ale func iei publice prin 
contractul colectiv de munc , pe de o alt  parte. Vom spune c  
în rile în care regulile contractuale vin în limitele admise de 
legiuitor func iei publice i se aplic  în regim mixt, legal i 
contractual. Desigur, regulile contractuale pot interveni i în 
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limitele impuse de executiv dac  ,potrivit Constitu iei, aceasta 
poate instrumenta normativ în aceast  materie. 

 Partajarea competen ei între legiuitor i executiv apare în 
Belgia (art.29, art. 66 alin (2) din Constitu ie), în Regatul Unit 
(unde prerogativele regalecuprind i puterea de a stabili 
reglementari cu privire lafunc ia public )- în Olanda (art.72 din 
Constitu ie, a a cum a fost revizuit  în 1982), în Fran a (art.34 
i 37 din Constitu ie), precum i Norvegia (art.16 care d  

dreptul Regelui de a hot rî asupra func iilor publice i art.21 
care d  dreptul Regelui de a numi, dup  consultarea Consiliului 
de Stat, pe to i înal ii func ionari civili, ecleziastici i militari). 

   Majoritatea Constitu iilor reglementeaz  principiul 
egalit ii admisibilit ii în func ii publice, precum i al 
autonomiei în exerci iul func iei publice (de exempluart.27 i 
30 din Constitu ia Regatului Danemarca, art.103 i 104 din 
Constitu ia Greciei, art.103 alin 3 din Constitu ia Spaniei), iar 
unele Constitu ii stabilesc i principiile generale de acces 
pentru func iile publice (de exemplu: art.92 din Constitu ia 
Norvegiei) sau prev d garan ii specifice pentru func ionari în 
exercitarea anumitor drepturi (de exemplu: art.7 alin (2) din 
Constitu ia Austriei) altele reglementeaz  problema r spunderii 
func ionarilor publici, ca s  nu mai vorbim c  unele constitu ii 
au un capitol special consacrat func iilor publice (de exemplu: 
cap X din Constitu ia Finlandei). 

 Dac  prin statutul func ionarilor publici în elegem 
ansamblul de reguli referitoare la situa ia func ionarilor, care 
formeaz  ,,dreptul comun al func iei publice”, atunci se poate 
sus ine c  în fiecare stat membru exist  un Statut, chiar dac  
formal nu g sim peste tot un act normativ unic, denumit 
,,Statutul general al func iei publice”. 

 Cercetarea legisla iei i a doctrinei ne ofer  posibilitatea 
s  sus inem c  regula o reprezint  existen a unor coduri sau 
statute, cu rol de drept comun al func iei publice.Astfel, urmînd 
un criteriu alfabetic, vom re ine c  în Belgia este în vigoare, cu 
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numeroase modific ri, Decretul-Regal din 2 octombrie 1937, 
care este întregit cu legea din 20 februarie 1990 i Decretul-
Regal din 22 octombrie 1991, iar în Danemarca exist  Legea 
din 18 iunie 1969, completat  cu numeroase texte de aplicare17. 

  Fran a are o situa ie specific  ,,statutul general al 
func ionarilor” este dat de patru legi:Legea din 13 iulie 1983, 
care are ca obiect reglementarea drepturilor i obliga iilor 
func ionarilor, Legea din 11 ianuarie 1989, referitoare la 
func ia public  de stat, Legea din 26 ianuarie 1984, referitoare 
la func ia public  teritorial  i Legea din 9 ianuarie 1986, care 
se refer  la func ia public  din spitale. 

În Germania exist  legea relativ  la func ia public  
federal , din 14 iulie 1953, cu Legea relativ  la drepturilor 
func ionarilor publici, din 1 iulie 1957, la care, fire te se 
adaug  legisla iile land-urilor. Irlanda, cum s-a ar tat, înainte 
de adoptarea Constitu iei din 1937, pentru a marca separa ia de 
tradi ia britanic , Parlamentul, înc  din 1924, a votat Civil 
Service Commissionners Act, care a fost întregit, în 1956, cu 
Civil Service Regulation Act. 

 Grecia are în vigoare un Cod al func ionarilor din 1977, 
care este îns  întregit mai ales în domeniul recut rii 
func ionarilor, de foarte multe decrete, fiind re inut c  în 1992, 
a fost constituit  o Comisie de codificare a dreptului func iei 
publice. 

Italia are o lege cadru (din 29 martie 1983), care fixeaz  
principiile repartiz rii competen ei în materia func iei publice 
între legiuitorul na ional, consiliile regionale i partenerii 
sociali. Cum ne informeaz  autorul francez citat, numeroase 
dispozi ii, în fond fac obiectul unor acorduri între stat i 
sindicatele func ionarilor. Cât prive te agen ii de stat, exist  un 
Statut general din 10 ianuarie 1957 (Testo unico delle 

                                                 
17 J.Yiller, op.cit-a se vedea printr-o lucrare comparativ  i lucrarea 
colectiv  coordonat  de prof. Ch.debbasch, L’administration publique en 
Europe, CNRS, Paris, 1988 
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disposizioni concerneti lo statuto degli impiegati civili dello 
statuto). Este de men ionat c  în baza abilit rii legislative din 
23 octombrie 1992, referitoare la ,,ra ionalizarea organiz rii 
administr iei publice i la revizuirea reglement rilor în materie 
de salaria i publici”. 

Guvernul Amato a adoptat Decretul-lege din 3 februarie 
1993 cunoscut sub numele de ,,decretul privatiz rii func iei 
publice”, care, cum se exprim  speciali tii constituie o 
veritabil  revolu ie juridic  întru-cât consacr  principiu trecerii 
de la reglementarea unilateral  a func iei publice la conven iile 
colective negociate între un  agent autonom reprezentant al 
autorit ii publice i sindicatele agen ilor publici. 

 În Luxemburg exist  o lege din 16 aprile 1979, care 
,,fixeaz  statutul general al func ionarilor de stat”, dar ea este 
completat  de alte legi, cum ar fi cele referitoare la mobilitatea 
func ionarilor(din 1986 i 1991), precum i cu ,,un mare num r 
de regulamente ale Marelui Duce”. În Olanda unde primul 
statut a fost adoptat în 1899, de i are o Constitu ie relativ 
recent  (1983),18 sunt men inute în vigoare de ordin general din 
perioada interbelic : Legea cu privire la func ionari din 12 
decembrie 1929 i Regulamentul general pentru func ionarii 
regatului din 12 iunie 1931. In fine, în Spania Statutul general 
din 7 februarie 1964 a fost modificat substan ial i pus în acord 
cu noua Constitu ie(1978), reglement rile în materie a 
comunit ilor autonome, începînd cu 1985. 

  Într-o situ ie de excep ie de la aceast  regul  se afl  
Portugalia unde Statutul func ionarilor publici de stat este 
compus dintr-o duzin  de Decrete-Legi adoptate în cea mai 
mare parte între 1986-1991 i Anglia unde exist  o 
reglementare oarecum diferit  de toate celelalte ri ale Uniunii 
Europene. 

                                                 
18 A. Iorgovan, Drept constitu ional i institu ii politice,Teorie general  Ed. 
Galeriile J.L.Calderon, Buc., 1994 
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administr iei publice i la revizuirea reglement rilor în materie 
de salaria i publici”. 

Guvernul Amato a adoptat Decretul-lege din 3 februarie 
1993 cunoscut sub numele de ,,decretul privatiz rii func iei 
publice”, care, cum se exprim  speciali tii constituie o 
veritabil  revolu ie juridic  întru-cât consacr  principiu trecerii 
de la reglementarea unilateral  a func iei publice la conven iile 
colective negociate între un  agent autonom reprezentant al 
autorit ii publice i sindicatele agen ilor publici. 

 În Luxemburg exist  o lege din 16 aprile 1979, care 
,,fixeaz  statutul general al func ionarilor de stat”, dar ea este 
completat  de alte legi, cum ar fi cele referitoare la mobilitatea 
func ionarilor(din 1986 i 1991), precum i cu ,,un mare num r 
de regulamente ale Marelui Duce”. În Olanda unde primul 
statut a fost adoptat în 1899, de i are o Constitu ie relativ 
recent  (1983),18 sunt men inute în vigoare de ordin general din 
perioada interbelic : Legea cu privire la func ionari din 12 
decembrie 1929 i Regulamentul general pentru func ionarii 
regatului din 12 iunie 1931. In fine, în Spania Statutul general 
din 7 februarie 1964 a fost modificat substan ial i pus în acord 
cu noua Constitu ie(1978), reglement rile în materie a 
comunit ilor autonome, începînd cu 1985. 

  Într-o situ ie de excep ie de la aceast  regul  se afl  
Portugalia unde Statutul func ionarilor publici de stat este 
compus dintr-o duzin  de Decrete-Legi adoptate în cea mai 
mare parte între 1986-1991 i Anglia unde exist  o 
reglementare oarecum diferit  de toate celelalte ri ale Uniunii 
Europene. 
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Cum s-a ar tat, ideea ce st  la baza dreptului englez este 
precedentul (Common Law) chiar i atunci cînd se adopt  legi 
speciale cum au fost i cele în materia func iei publice din 
secolul trecut se merge pe principiul actualilz rii aplic rii 
acestora ,,pas cu pas” ceea ce nu necesit  o nou  lege ci o 
reglementare a executivului intervenind numitele ordine în 
Consiliul prin care se poate delega reglementarea unui mistru 
sau altei autorit ui ale administra iei centrale (cum ar fi 
trezorul). A a se explic  de ce statutul actual al func ionrilor 
britanici este constituit din acte reglementare (ordine în 
Consiliu i decizii ale mini trilor) i din cutume predominînd 
teza în rîndul juri tilor britanici, c  regimul func iei publice, ca 
esen , nu mai apar ine dreptului comun, ci dreptului 
administrativ19. 

 Dup  cum arat  prof. J. Ziller, dou  chestiuni se impun 
când trebuie analizat  reglementarea statutar  a func iei publice 
din rile Uniunii Europene: 

a) care sunt categoriile de func ionari ce intr  sub 
inciden a statutului, adic  a regimului juridic unilateral (de 
drept public) 

b) care este gradul de generalitate a regulilor cuprinse 
în statut. 

  În cele mai multe ri Belgia, Grecia, Spania ,Fran a, 
Irlanda, Olanda, Portugalia statutul se aplic  tuturor agen ilor 
permanen i ai administr iei publice, adic  stat, colectivit i 
teritoriale i stabilimente autonome.Aceasta era i situa ia în 
Italia pîn  la Decretul-Lege din februarie 1993 al Guvernului 
Amato. 

                                                 
19 Ordinul în Consiliul relativ la func ia public (Civil Service Order in 
Council) dateaz  din 1991 dar mai exist  i dou  coduri considerate cu 
caracter intern, un fel de cod moral func ionarului (Civil Service Pay nd 
Conditions of Service Code) i Establishment officers guide, distribuite 
fiec rui func ionar din minister dar ignorate de cet eni 
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Situa ia evocat  mai sus se impune a fi nuan at  cînd ete 
vorba de agen ii temporari (care nu trebuie confunda i cu cei 
care au norm  redus , destul de numero i i în rile vest 
europene), pe de o parte i sursele bugetare ale func iilor 
publice pe de alt  parte. Existînd aici sensibile diferen e, 
explicabile prin tradi ii cu privire la recrutarea, dar i prin 
necesitatea de a face fa  unor necesit i de moment. 

Într-o a doua grup  se situeaz  Germaia i Luxemburg, 
unde din contr , tradi ia impune o distinc ie clar  între 
func ionarii supu i unui regim de drept public unilateral 
(Beaute) pe de alt  parte, i salaria i (Angestellte) ori 
muncitorii (Arbeiter) supu i regimului contractual, pe de alt  
parte. Distinc ia este fundamental  pe diferen a intrinsec  a 
func iilor dreptului german stabilind, astfel i o ierarhizare a 
personalului în sensul larg al termenului, din administra ia 
public . 

Se apreciaz , în doctrina german , c  numai func ionarii 
ca principiu, pot exercita prerogative de putere public  ori de 
func ii legate de ap rarea interesului general i aceasta în 
cadrul unor func ii cu un caracter permanent, pe cînd celelalte 
dou  categorii de personal îndeplinesc func ii de birou, cu 
caracter administrativ sau func ii cu caracter tehnic, ce se 
reg sesc peste tot, i în administra ia public  i în 
întreprinderile private. 

 Este de men ionat c  aceast  rigoare german  se 
reg seste în cea mai mare parte a personalului din administra ia 
public  (94%), restul de 6% reprezint  ,,cazuri de frontier ” 
care se întâlnesc la calea ferat , la po t  dar i în diferite 
servicii de administra ie general . 

În Regatul Unit discu ia se poart  cum s-a v zut între 
dreptul comun i statut (care la rândul s u are i norme 
cutumiare), fiind tradi ional admis c  servitorii coroanei 
(Crown Servant) sunt supu i regulilor de Common Law, pe 
când statutul de civil servant este în exclusivitate rezervat 
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agen ilor din administra ia de stat fiind total absent regimul 
unilateral pentru agen ii din alte administra ii. 

De asemenea în Danemarca situa ia este particular  
prezentând analogie cu cea din Germania cu precizarea c  
tradi ional, în aceast  ar  majoritatea covâr itoare a 
func ionarilor sunt supu i regimului statuar, mi carea pentru 
reform  contractualist  anii 1969, neavînd ecouri în legislativ 
în pofida unor solu ii ulterioare de acest gen, cum ar fi cele din 
Italia. 

  Condi iile de acces la func ia public , de regul , sunt 
în elese ca fiind cele specifice func iei publice, prin care 
legiuitorul urm re te s  garanteze valorificarea profesional  a 
viitorilor func ionari i s  limiteze arbitrariul. 

Este de la sine în eles c  prin reglementarea unor condi ii, 
în special de c tre constitu ii se urm resc i alte scopuri nu 
numai de ordin pur tehnic administrativ, dar i politic. Condi ia 
ca func ia public  s  fie ocupat  de persoanele care au numai 
cet enia statului, de pild , are evidente scopuri politice, tocmai 
de aceea ea este prev zut , în primul rând, pentru demnitari sau 
pentru cei care sunt ale i în func ii pe baza unor criterii politice 
(alegerile parlamentare, alegerile preziden iale, etc). Dac  prin 
no iunea de func ie public  în elegem o profesie, în virtutea 
c reia persoana care o ocup  are un drept la carier , atunci 
trebuio s  vorbim despre condi ii generale, necesare pentru 
ocuparea oric rei func ii publice, i condi ii specifice , necesare 
pentru ocuparea anumitor categorii de func ii din administra ie 
din sfera justi iei a legislativului etc. 

Func iile din administra ie sunt clasificate pe domenii, 
sectoare ori pe categorii de organe, ceea ce nu presupune la 
necesitate i condi ii speciale. Trebuie s  facem o distinc ie 
foarte clar  între condi ia în sine, de  a ocupa o func ie public  
dintre o anumit  categorie,care are o formulare generic  (de 
exemplu :studii superioare) i forma concret  pe care o îmbrac  
aceast  condi ie pentru o func ie sau alta. Împrejurarea c  
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pentru anumite func ii se cere de exmplu, condi ia studiilor 
juridice superioare, iar pentru altele condi ia studiilor 
economice superioare nu înseamn  c  este vorba de condi ii în 
plus sau în minus, dar restul elementelor f r  de care nu poate 
fi acceptat  func ia sunt identice. 

În alt  ordine de idei trebuie s  facem distinc ie între 
condi ie ,ca realitate juridic  absolut  i condi ie ca realitate 
juridic  subiectiv . De pild , legea cere ,,o bun  conduit  
moral ” sau ,,înalt  competen  profesional ”, aprecierea, în 
concret, la fiecare candidat, a conduitei morale ,sau, dup  caz, a 
competen ei profesionale r mîne exclusiv la latitudinea 
autorit ii instituite pentru selec ie. Aici este o chestiune de 
gradare, apreciere subiectiv , dac  exist  un singur post i sunt 
3 sau 4 candida i, to i doctori în drept, de exemplu, i autori de 
lucr ri, pentru a vedea cine are mai ,,înalt  competen  
profesional ” în ipoteza unor func ii pentru care se cere 
condi ia studiilor juridice superioare,20 autoritatea care face 
selec ia va trebui s  fac  o analiz , pe fond a contribu iei 
tiin ifice a fiec rui candidat, a importan ei pentru societate a 

ideilor fiec ruia, a gradului de audien  a acestora în lumea 
tiin ific  interna ional , a gradului lor de perisabilitate sau 

continuitate etc. 
În literatura occidental  inînd seama de experien a 

acumulat  i de stadiul reglement rilor se vorbe te despre 
condi ii obiective i înalt  semnifica ie, anumite elemente 
prealabile care in fie de administra ie (de exemplu: existen a 
unui post bugetar vacant, publicarea vacan ei) fie de candidat 
(de exemplu: înscrierea pe un tabel public sau list  de a teptare 
a recrut rii, antecedente, examen medical, atitudini etc). 

În sfera condi iilor generale pentru func iile publice 
majoritatea rilor din U.E. re in serviciul militar, exerci iul 
drepturilor civile i cet enia (na ionalitatea), desigur, al turi de 
condi ia studiilor, a st rii s n t ii, care apar i pentru alte 
                                                 
20 Este cazul func iei de judec tor la Curtea Constitu ional  
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func ii decît cele publice, în sensul strict al termenului. Dac  în 
ceea ce prive te condi ia stagiului militar i a exerci iului 
drepturilor civile nu exist  probleme deosebite nu se poate 
spune acela i lucru i despre condi ia na ionalit ii, în sens de 
cet enie, i aceste probleme se ridic  cu atât mai mult în 
contextul integr rii europene.Cum s-a v zut condi ia cet eniei 
este prev zut  expres chiar de unele constitu ii, fiind un 
principiu impus în Europa îndeosebi prin Constitu ia Belgiei 
(art.6). Unele constitu ii, cum ar fi cea a Portugaliei, admite o 
excep ie pentru func ionarii de carier  esen ialmente tehnici 
(art.15 alin 2). Unde nu este prev zut  aceast  condi ie prin 
constitu ie, este prev zut  prin lege ,inclusiv de Regatul Unit, 
unde dateaz  o lege de acest gen din secolul al XVIII (Act of 
Settlement). Republica Irlanda este singura ar  din cele 15 
care nu interzice expres ca principiu imperativ accesul 
cet enilor str ini la func ii publice, dar Statutul din 1956 
(Cirul Service Commissionners) admite posibilitatea 
organizarea concursului numai pentru cet enii irlandezi. 

Olanda, cum ne informeaz  prof. Ziller este ara în care s-
a antamat pentru prima dat  o mi care de reform  a acestei 
condi ii fiind o problem  cerut  de noul drept comunitar. 

O alt  problem  care a declan at un veritabil r zboi este 
a a numita ,, condi ie de ordin obiectic”, anume condi ia de 
sex, tradi ional, anumite func ii publice erau rezervate numai 
b rba ilor i altele numai femeilor.Dup  cum ne informeaz  
prof. Ziller majoritatea autorilor din rile comunitare nu mai 
vorbesc despre aceast  condi ie, orientarea fiind în mod clar, 
spre tergerea difern elor. În ceea ce ne prive te r mînem la 
p rerea c  pentru anumite posturi unde se presteaz  servicii 
publice pentru femei, este natural s  fie încadrate numai femei 
i invers (de exemplu: controlul corporal în serviciile 

aeroporturilor), f r  a se în elege de aici c  se contravine 
spiritului documentelor interna ionale, unanim acceptate cu 
privire la egalitatea în drepturi a femeii cu b rbatul, 
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dimpotriv , se va ac iona în respectul demnit ii omului. De 
asemenea r mîne de discutat, dac , totu i anumite func ii nu 
este contrar demnit ii umane s  fie încredin ate i femeile care 
au fizic alte calit i decît b rba ii. 

În fiecare ar  comunitar  exist , generic vorbind, 
condi ia aptitudinilor intelectuale, maniera în care sunt, îns  
acestea verificate depinde de la ar  la ar . Astfel în 
Danemarca, Germania, i Olanda recrutarea pentru func iile 
publice i selec ia prin verificarea îndeplinirii condi iei 
aptitudinilor intelectuale se face exclusiv de c tre administra ie 
pe cînd în Spania, Fran a, Italia sau Portugalia sunt organizate 
,, jurii de concurs” separate de administra ia care nume te. Într-
o alt  categorie intr  Belgia, Republica Irlanda i Regatul Unit 
unde exist  un organism public specializat în aceast  opera ie-
Comisia func iei publice. 

În ceea ce prive te condi ia s n t ii, în general, aceasta 
se verific  prin prezentarea unui certificat de la un medic 
autorizat, în dou  ri exist  un serviciu specializat în acest 
sens: Serviciul de S n tate al Administra iei în Belgia, i 
Serviciul de S n tate al Regatului în Olanda. 

 O problem  teoretic  i practic  deosebit  o reprezint  
limitele puterii administra iei sau a organismelor specializate 
de apreciere a îndeplinirii condi iilor subiective (de exemplu 
condi ia de moralitate) i existen a unei c i judiciare de atac. 
Ca regul  se poate spune c  este instituit un drept discredi ionar 
al administra iei, al structurilor de selec ie, dup  caz, existînd 
în Italia obliga ia motiv rii respingerii candidatului, iar în 
Germania este prev zut  aceast  obliga ie numai cînd 
respingerea are în vedere neîndeplinirea condi iei de loialitate 
politic . 

 De la aceast  regul  fac excep ie Consiliul de Stat 
Francez, care din 1983 a început s  judece decizii e de 
excludere a candida ilor de la concurs considerînd c  este o 
competen  normal  a contenciosului administrativ. O delicat  
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problem  în acestm context de idei, o reprezint  i condi ia 
loialit ii fa  de institu ie, care este considerat  nu numai o 
condi ie prealabil  la func ia public  dar i prima îndatorire a 
func ionarului,chiar dac  formularea difer  de la o ar  la alta, 
verificarea îndeplinirii acestei condi ii urmînd regimul general 
al condi iilor subiective. 

 Una din caracteristicile esen iale ale func iei publice, în 
rile cu veritabile sisteme democratice de guvernare o 

reprezint  stabilitatea. În acest  filozofie, func ionarul nu este 
un fluctuant, un personaj pasager în via a unei colectivit i 
locale sau a unui serviciu public na ional, el este un permanent 
element de referin  pentru buna sau reaua utilizare a puterii 
publice fa  de  cei administra i. Stabilitatea func ionarului 
public ne apare a adar ca o consecin  logic  a continuit ii 
func iei publice, chiar dac  aceasta cum s-a ar tat are o 
experien  obiectiv , dincolo de persoana titularului. Ne 
referim fire te la aspectul pur formal- juridic i nu la motiva ia 
real  care duce în unele cazuri la restructurarea unui aparat, 
formîndu-se noi func ii sau dimpotriv , suptimându-se din 
func iile existente. 

Cum s-a ar tat în toate rile Uniunii Europene se practic  
atât sistemul carierei, cât i sistemul angaj rii, principiul 
stabilit ii punîndu-se numai în prima situa ie.21 ,,Le systeme 
de l’emploi” cum este denumit în limba francez , presupune un 
ansamblu de func ii sau meserii, definite la nivelul lor i 
caracteristicile lor , în care agen ii sunt numi i f r  a exista ca 
efect al numirii unui drept de apartenen  la ,,breasla” 
respectiv  cum ne-am putut noi exprima printr-un arhaism al 
limbii române. În acest sistem mobilitatea func ionarilor este 
mai mare nu numai de la o administra ie public  la alta, dar i 
chiar de la administra ia public  la sectorul privat.Este vorba 

                                                 
21 G.Brailant în raportul la care ne referim face observa ia c  Proiectul 
român exist  între aceste dou  sisteme i de aici anumite confuzii 
terminologice i anumite incoeren e 
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deci de acele func ii sau meserii care nu pot fi prin natura 
lucrurilor grupate în corpuri unice la nivelul na ional, tocmai de 
accea se prefer  pentru desemnarea acestor titluri termenul de 
agen i sau cel de salaria i. Cum s-a ar tat în lucrarea des citat  
a prof. Jaques Ziller în ceea mai mare parte a rilor 
Comunit ii ,,le system  d’emploi est le mode de gestion des 
personnels contractuils de l’administration: le contract porte 
sur l’exercice d’un employ donne, et le changement d’emploi 
implique un nouveau contract; le statut de functionnaire 
implique quant a lui le system de la carriere” 8sistemul de 
angajare este modul de gestionare a personalului contractual 
din administra ie, contractul poart  asupra exercit rii unei 
activit i date, iar schimbarea activit ii implic  un nou 
contract, în ceea ce-l prive te, Statutul func ionarilor implic  
sidtemul de carier ).  

Prin urmare, sistemele de carier  sunt fundamentate pe 
concepte de stabilitate i continuitate, fie în interiorul unuia i 
aceluia i corp de func ionari, fie prin trecerea de la un corp la 
altul. A vorbi despre dreptul la carier  în afara ideii de corp, de 
unde spiritul de corp (apartenen a la un corp este un 
nonsens).Aici func ia public  nu apare ca o meserie izolat , ea 
este prins  într-un tablou, într-un sistem ierarhizat, pe 
orizontal  sau vertical . Odat  ce func ionarul a ocupat o 
anumit  func ie a corpului, în general prin concurs, el poate 
r mîne toat  via a în corpul respectiv avansînd potrivit 
meritelor sale i regulilor de apreciere i promovare existente.  

Cu alte cuvinte a face carier  din func ia public , aceasta 
devine ra iune profesional  a existen ei sale, pe cînd în cel lalt 
sistem, func ionarul a încheiat un contract cu administra ia 
privit  la fel ca orice patron adic  i.a g sit slujb  la fel ca orice 
alt cet ean care se angajeaz  undeva ca s  aib  o surs  de 
venituri s  scape de omaj etc. Nu este deloc indiferent o 
filozofie sau alta întru-cît aceste fundamente duc mai departe, 
la existen a sau inexisten a dreptului la carier , cu întregul 
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cortegiu de consecin e juridice, chiar dac , cum se exprim  i 
prof. Guy Brailant cele dou  sisteme nu exist  în form  pur . 

Sistemul de carier  implic , deci o form  de apreciere 
constant  a activit ii func ionarului, apoi anumite drepturi ale 
func ionarului în ceea ce prive te evolu ia sa profesional  f r  
exagerare, dreptul de carier  conduce la existen a dreptului la 
avansare, evident cu respectarea a numitor condi ii. 

Reforma în administra ie este o necesitate, nu numai din 
punct de vedere al problemelor interne ale societ ii române ti 
dar i din punct de vedere al tendin elor politice din spa iul 
european în care este amplasat  România, pentru c , evident 
evolu iile interne sunt determinate de climatul politic, 
economic i social extern. 

În concluzie integrarea european  este o tendin  care 
influen eaz  puternic evolu ia administra iei publice în 
România. 

Integrarea european  nu este o tendin  exclusiv a 
ultimilor ani.22 În ceea ce prive te România germenii ei se afl  
în istoria destul de îndep rtat  a rii noastre. Întrucât lucrarea 
nu permite decât o sintez  a tuturo evenimentelor istorice care 
dovedesc preocuparea pentru armonizarea cu tendin ele statelor 
europene ne rezum m a aminti încercarea revolu ionarilo de la 
1848 care au sim it i au dorit s  dovedeasc  lumii c  na iunea 
român  este din punct de vedere al calit ii umane al nivelului 
intelectual i al receptivit ii la nou cel pu in egal  popoarelor 
celor mai civilizate în Europa. 

Chiar dac  la nivel comunitar nu este necesar un model 
de administra ie, la nivelul fiec rei colectivit i apreciem c  
trebuie realizat un model al administra iei publice care s  nuan 
eze, s  preia în mod critic ,,creator modelul weber, realizînd 

un model politic al administra iei, model care implic  folosirea 
de c tre clasa politic  a factorilor tehnocratici i pragmatici la 

                                                 
22 Bianca Predescu , Drept Comunitar ed. European  Craiova, 1997 
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nivelul colectivit ilor sub condi ia suprem  i tehnologic  de 
subordonare fa  de ,,binele cet ii”. 

Avocatul Poporului este denumirea sub care func ioneaz  
clasicul ombudsman european. Legea caracterizeaz  institu ia 
ca fiind o autoritate public  autonom  i independent  fa  
de orice alt  autoritate public . Organizarea sa constitu ional  
este o valorificare a legisla iei i tradi iilor vest-europene. În 
structura sa intern  identific m conduc torul institu iei 
(Avocatul Poporului), adjunc ii acestuia, secretarul general, 
consilieri i exper i, alt personal. 

În caracterizarea raporturilor legale dintre Avocatul 
Poporului i celelalte autorit i publice trebuie s  avem în 
vedere c  institu ia este caracterizat  de lege ca fiind o 
autoritate public  autonom  i independent  fa  de orice alt  
autoritate public . În aplicarea acestei prevederi legale trebuie 
s  în elegem corect raporturile cu Parlamentul, cu puterea 
executiv , cu puterea judec toreasc . 

Cât prive te raporturile constitu ionale i legale ale 
Avocatului Poporului cu Parlamentul ele privesc în principal: 
dreptul Parlamentului de a numi pe conduc torul institu iei; 
obliga ia Avocatului Poporului de a prezenta celor dou  
Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 
acestora; dreptul Avocatului Poporului de a face, prin 
rapoartele prezentate, recomand ri privind legisla ia sau m suri 
de alt  natur , pentru ocrotirea drepturilor i a libert ilor 
cet enilor. 

Raporturile constitu ionale i legale ale Avocatului 
Poporului cu puterea executiv  se exprim  prin activitatea de 
deblocare a conflictelor dintre cet ean i autorit ile publice 
administrative, rezultate din înc lc ri ale drepturilor i 
libert ilor. 
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EXCEP IA DE NELEGALITATE  DIN 

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV-TEMEI AL UNEI 
AC IUNI ÎN JUSTI IE A AVOCATULUI POPORULUI 

 
 

Lect.univ.dr. Constantin Diaconu 
     Drd. Cristian Diaconu 

 
Excep ia de nelegalitate este un mijloc de ap rare 

tradi ional, reprezentând o form  de control indirect al actelor 
administrative.  

De i pân  la Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004 nu a mai fost reglementat  expres, într-un proces, 
indiferent de natura lui - civil, comercial, penal-, s-a admis ca o 
parte s  se poat  ap ra invocând excep ia de nelegalitate a 
actului administrativ pe care partea advers  i-a întemeiat 
preten iile, instan ele noastre judec tore ti considerându-se 
competente s  examineze, pe calea indirect  a excep iei, 
legalitatea acelor acte. 

Tudor Dr gan referindu-se la excep ia de nelegalitate, o 
definea ca „un mijloc de ap rare prin care în cadrul unui proces 
pus în curgere pentru alte temeiuri decât nelegalitatea actului 
de drept administrativ, una din p r i, amenin at  s  i se aplice 
un asemenea act ilegal se ap r  invocând acest viciu i cere ca 
actul s  nu fie luat în considerare la solu ionarea spe ei”1. 

În Legea contenciosului administrativ nr. 554/20 în ceea 
ce prive te excep ia de nelegalitate s-a preluat solu ia din Legea 
nr.47/1992, cu modific rile ulterioare, referitoare la excep ia de 
neconstitu ionalitate, suspendându-se dosarul din instan a în 
fa a c reia s-a ridicat excep ia, pân  când se pronun  instan a 
de contencios administrativ competent . 
                                                 
1 T. Dr ganu, Acte de drept administrativ, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1959, 
p.260 
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de drept administrativ, una din p r i, amenin at  s  i se aplice 
un asemenea act ilegal se ap r  invocând acest viciu i cere ca 
actul s  nu fie luat în considerare la solu ionarea spe ei”1. 

În Legea contenciosului administrativ nr. 554/20 în ceea 
ce prive te excep ia de nelegalitate s-a preluat solu ia din Legea 
nr.47/1992, cu modific rile ulterioare, referitoare la excep ia de 
neconstitu ionalitate, suspendându-se dosarul din instan a în 
fa a c reia s-a ridicat excep ia, pân  când se pronun  instan a 
de contencios administrativ competent . 
                                                 
1 T. Dr ganu, Acte de drept administrativ, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1959, 
p.260 
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În comentarea legii Antonie Iorgovan ar ta faptul c  
regimul juridic al excep iei de nelegalitate a fost conceput dup  
regimul excep iei de neconstitu ionalitate deoarece „este o 
situa ie similar  în cazul excep iei de nelegalitate, care 
presupune cenzurarea actelor administrative prin raportare la 
lege, astfel încât apare aceea i idee de fond din solu ionarea 
legiuitorului constituant în cazul excep iei de 
neconstitu ionalitate, consonan a actului juridic care produce 
efecte cu o for  juridic  inferioar  fa  de actul juridic care 
produce efecte cu o for  juridic  superioar , fundamentul 
reprezentându-l art.1 alin5 coroborat cu art.16 alin 2 i 
respectiv art.108 alin2 din Constitu ie”23. 

Exist  i p reri care consider  c  „Argumentul teoretic 
dedus din existen a unor instan e specializate, precum i cel 
referitor la similitudinea de situa ii în cazul excep iei de 
neconstitu ionalitate a legilor i a excep iei de nelegalitate a 
actelor administrative nu sunt suficiente pentru a fundamenta 
solu ia  adoptat ”24, prin noua lege a contenciosului 
administrativ realizându-se scindarea cauzei în dou  cauze, 
deduse judec ii unor instan a diferite, fapt ce ar provoca o 
prelungire a litigiului. 

Excep ia de nelegalitate constituie o garan ie legal  a 
drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor împotriva 
unor acte administrative care le-ar putea v t ma. Ea reprezint  
o excep ie de ordine public  a a încât poate fi invocate în orice 
faz  procesual  i poate fi ridicat  de c tre oricare parte, sau de 
instan  din oficiu.  

 Invocarea excep iei în fa a altei jurisdic ii decât a 
instan elor judec tore ti, cum ar fi în fa a instan elor Cur ii de 
Conturi sau a unui organ de jurisdic ie administrativ , este o 
cauz  de inadmisibilitate deoarece, potrivit art.4 alin.1 din 

                                                 
23 A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativa, Ed. Roata, 
Bucure ti, 2004, p.298 
24 L. Giurgiu. Curierul Judiciar nr.2/2005, p.90 
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Legea nr.554/2004, numai instan a de judecat  poate sesiza 
instan a de contencios administrativ. 

Pe plan procesual, excep ia de nelegalitate reprezint  o 
excep ie de fond, nu de procedur , fiind o chestiune 
prejudicial , limitat  la problema legalit ii actului 
administrativ, aplicabil  litigiului. 

Referitor la excep ia de nelegalitate, exist  p reri conform 
c rora existen a finelor de neprimire nu constituie o piedic  în 
ridicarea excep iei de nelegalitate, în aceast  situa ie nefiind 
cazul desfiin rii actului ci doar a valabilit ii lui fa  de p r i. 
În comentarea legii contenciosului administrativ domnul 
profesor Antonie Iorgovan considera c  „excep ia de 
nelegalitate poate fi ridicat  numai cu privire la actele care pot 
forma i obiectul unei ac iuni în anulare în fa a instan elor de 
contencios administrativ. Cu alte cuvinte, cele dou  fine de 
neprimire prev zute de art. 126 alin.6 teza I din Constitu ie, 
actele administrative emise în raporturile cu Parlamentul i 
actele administrative de comandament cu caracter militar 
reprezint  fine de neprimire i pentru excep ia de nelegalitate, 
fiind în prezen a unor dispozi ii exprese ale Constitu iei”25. 

Prin invocarea excep iei între instan a judec toreasc , 
instan a de contencios administrativ - i p r i intervine un 
raport triunghiular în cadrul c ruia instan a judec toreasc  este 
asociat  la controlul de legalitate   exercitat de instan a de 
contencios administrativ -, întrucât ea este prima autoritate 
jurisdic ional  în fa a c reia s-a ridicat excep ia (judec torul ad 
qvo).  

Asocierea la exercitarea controlului const  în 
urm toarele: 

 Instan a sesizeaz  prin încheiere motivat  instan a de 
contencios administrativ. Deci în acest caz sunt deosebi i: 
titularul excep iei care a invocat-o i autoritatea ce sesizeaz  
                                                 
25 A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativa, Ed. Roata, 
Bucure ti, 2004, p.298 
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instan a de contencios administrativ - care este o instan  (în 
afar  de cazul în care excep ia este invocat  din oficiu de c tre 
instan a îns i. În aceast  situa ie, titularul excep iei, care este 
instan a, nu va fi reprezentat  în procesul de judecare al 
excep iei). 

  Actul procedural al sesiz rii este o încheiere a c rei 
efecte procedurale sunt, în afara sesiz rii, suspendarea de drept 
a judec rii procesului (pe cale de consecin  reluarea judec ii, 
dup  solu ionarea excep iei, este tot din oficiu, neaplicându-se 
în aceast  ipotez  procedura perim rii). 

 Instan a verific  legalitatea excep iei prin intermediul 
cauzelor de inadmisibilitate. În cazul excep iei de nelegalitate, 
aceasta putând fi ridicat  numai pentru acte administrative de 
care depinde solu ionarea litigiului pe fond. Cauzele de 
inadmisibilitate au un caracter imperativ i sunt de ordine 
public , de aceea, nici p r ile într-un proces privind 
solu ionarea unei excep ii de nelegalitate, nici instan a sau 
instan a de contencios administrativ, nu ar putea trece peste o 
cauz  de inadmisibilitate. Ele se impun din oficiu, fiind 
destinate ap r rii unui interes public, privind limitele 
controlului, ca expresie a competen ei de atribuire a instan elor 
de contencios administrativ - în exercitarea acestuia. În 
consecin  cauza de inadmisibilitate poate fi constatat  i 
instan a de contencios administrativ, chiar dac  instan a nu a 
re inut-o 

 În încheierea de sesizare la excep ia de nelegalitate va 
trebui s  se arate c  au fost îndeplinite toate condi iile de 
existen  ale excep iei de nelegalitate.  

 În cadrul raportului triunghiular, judec torul ad qvem 
(c tre care) este instan a de contencios administrativ, iar 
p r ile, prin efectul ridic rii excep iei, cap t  calitate 
procesual  de p r i în procesul privind solu ionarea excep iei, 
indiferent de calitatea procesual  din litigiul de drept comun. 
Partea care a invocat excep ia (dac  excep ia a fost ridicat  de 
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c tre una din p r i), fiind titularul ei, cap t  calitatea de 
reclamant. Dac  excep ia a fost invocat  din oficiu, p r ile î i 
p streaz  calitatea din procesul de drept comun 

Actele care pot face obiectul excep iei 
Excep ia de nelegalitate poate fi invocat  în leg tur  cu 

un act administrativ unilateral, atât individual cât i normativ, 
în orice categorie de litigii: civile, penale, comerciale, de 
munc . 

Textul art. 4 din Legea nr. 554/2004 nu face nici o 
distinc ie între actul cu caracter individual i actul cu caracter 
normativ, singura cerin  expres  a legii pentru admisibilitatea 
excep iei de nelegalitate a unui act administrativ fiind cea 
privind caracterul unilateral al acestuia. 

Este gre it  interpretarea potrivit c reia un act 
administrativ cu caracter normativ nu poate face obiectul 
excep ie de nelegalitate, considerând c  în condi iile art. 11 
alin. (4) din legea contenciosului administrativ, acesta ar putea 
fi atacat oricând pe calea ac iunii directe.26 

Exist  p reri conform c rora existen a finelor de 
neprimire nu constituie o piedic  în ridicarea excep iei de 
nelegalitate, în aceast  situa ie nefiind cazul desfiin rii actului 
ci doar a valabilit ii lui fa  de p r i. În comentarea legii 
contenciosului administrativ domnul profesor Antonie 
Iorgovan considera c  „excep ia de nelegalitate poate fi ridicat  
numai cu privire la actele care pot forma i obiectul unei 
ac iuni în anulare în fa a instan elor de contencios 
administrativ. Cu alte cuvinte, cele dou  fine de neprimire 
prev zute de art. 126 alin.6 teza I din Constitu ie, actele 
administrative emise în raporturile cu Parlamentul i actele 
administrative de comandament cu caracter militar reprezint  

                                                 
26 ÎCCJ - Sec ia de contencios administrativ i fiscal - Decizia nr.633 din 22 
februarie 2006 
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fine de neprimire i pentru excep ia de nelegalitate, fiind în 
prezen a unor dispozi ii exprese ale Constitu iei”27. 

O problem  deosebit  este legat  de contractele 
administrative, care sunt acte bilaterale, Legea 554/2004 
nef când referire decât la actele unilaterale. 

În cazul opera iunilor administrative care nu au produs 
efecte juridice, acestea nu pot fi atacate în mod separat în fa a 
instan ei de contencios administrativ nici pe calea unei ac iuni 
i nici pe calea unei excep ii de nelegalitate. 

De asemenea nu poate fi admis  o ac iune pe calea 
excep iei de nelegalitate în cazul în care legea instituie 
obligativitatea atac rii unui act administrativ normativ prin 
ac iune direct  pe calea contenciosului administrativ - de 
exemplu în cazul actelor administrativ jurisdic ionale. 

O condi ie prealabil , obligatorie, pentru invocarea 
excep ie de nelegalitate este ca actul ce formeaz  obiectul 
cauzei pe fond s  fie emis în aplicarea actului administrativ a 
c rui nelegalitate este invocat  pe cale de excep ie.28 

Cine poate invoca excep ia de nelegalitate 
Excep ia poate fi invocat  conform art. 4 din Legea 

554/2004 din oficiu sau la cererea p r ii interesate. 
Instan a dac  apreciaz  din oficiu c  un act administrativ 

este nelegal poate invoca excep ia de nelegalitate. 
Parte interesat  în proces poate fi chiar autoritatea 

emitent  a actului, aceasta putând invoca excep ia de 
nelegalitate în cazul când actul a intrat în circuitul civil i nu 
mai poate fi revocat. 

Avocatul Poporului este institu ia publica al c rei scop 
este sa apere drepturile si libert ile cet eanului in conflictele 
cu administra ia public . 

                                                 
27 A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativa, Ed. Roata, 
Bucure ti, 2004, p.298 
28 ÎCCJ - Sec ia de contencios administrativ i fiscal - Decizia nr.5132 din 
25 octombrie 2005 
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Principala atribu ie a Avocatului Poporului este sa 
sprijine omul obi nuit in “lupta cu administra ia”. Avocatul 
Poporului se implica si in controlul de constitu ionalitate prin 
atacarea unei legi la Curtea Constitu ionala înaintea 
promulg rii acesteia de c tre pre edinte, prin atacarea unei legi 
care se aplica deja (excep ia de neconstitu ionalitate), si prin 
emiterea de puncte de vedere in leg tur  cu procesele judecate 
la Curtea Constitu ionala care privesc drepturile omului.  

Având în vedere c  se poate invoca excep ia de 
nelegalitate i în leg tur  cu acte unilaterale normative ale 
administra iei, consider m c  Avocatul Poporului se poate 
implica prin invocarea excep iei de nelegalitate în  controlul de 
legalitate al acestor acte ale administra iei, deoarece acestea 
vizeaz  interesul public.  

Este de interes public ap rarea împotriva actelor 
administrative prin care se încalc  garan iile drepturilor i 
libert ilor fundamentale care-i vizeaz  pe to i cet enii. 

No iunea de public î i are fundamentul în textul 
Constitu iei i al legilor care dezvolt  principiile 
constitu ionale, de aceea mi se pare firesc ca Avocatul 
Poporului care sprijin  interesul public s  fie interesat s  
introduc  o excep ie de nelegalitate pentru ap rarea ordinii de 
drept i a democra iei constitu ionale. 
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libert ilor fundamentale care-i vizeaz  pe to i cet enii. 

No iunea de public î i are fundamentul în textul 
Constitu iei i al legilor care dezvolt  principiile 
constitu ionale, de aceea mi se pare firesc ca Avocatul 
Poporului care sprijin  interesul public s  fie interesat s  
introduc  o excep ie de nelegalitate pentru ap rarea ordinii de 
drept i a democra iei constitu ionale. 
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AVOCATUL POPORULUI, O PUTERE MORAL  ÎN 

ECHILIBRUL CELOR TREI PUTERI ÎN STAT 
 
 

Asist.univ.dr. Eugen Dinu 
Consilier pentru probleme juridice al 

Avocatului Poporului 
 

A a dup  cum este cunoscut, într-un stat democratic 
puterea eman  de la popor i apar ine acestuia. Exercitarea 
puterii, organizarea canalelor prin care circul  aceasta, sunt 
încredin ate statului.  

De pe vremea lui Montesquieu i pân  în zilele noastre, 
teoria separa iei puterilor a constituit o surs  permanent  de 
conflicte în discu ia cu privire la o structurare cât mai potrivit  
a sistemelor politice. Trebuie s  ne amintim c  la Montesquieu, 
nivelul institu ional nu exista de unul singur, pe lâng  el mai se 
afla i nivelul social al separa iei puterilor. Unele dintre ideile 
lui Montesquieu mai sunt valabile i ast zi. Societatea 
împ r it  pe clase, centrul intereselor lui Montesquieu este o 
institu ie revolut , ast zi au ap rut alte elemente menite s  
limiteze puterea în stat.  Dintre acestea putem aminti  statul 
federal, drepturile fundamentale ale omului, partidele i 
grupurile de interese moderne  total necunoscute în sec.XVIII.  

Factorii de separa ie, amalgamare i limitare a puterilor s-
au înmul it în mod considerabil de la Montesquieu încoace. 
Acest lucru era foarte necesar, pentru c  statul modern se 
caracterizeaz  printr-o sporire a puterii i a sarcinilor ce îi 
revin. Statul se organizeaz  potrivit principiului separa iei i 
echilibrului puterilor legislativ , executiv  i judec toreasc  - 
în cadrul democra iei constitu ionale.1 

                                                 
1 CONSTITU IA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 - REPUBLICARE, 
titlul I art.1, alin. 4 
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Plecând de la acest principiu, Constitu ia României a 
consacrat separa ia puterilor în stat, cu precizarea c  separa ia 
puterilor nu înseamn  lipsa de coresponden  între ele. 

Astfel avem Parlamentul–organ reprezentativ suprem i 
unic  autoritate legiuitoare a rii2, puterea executiv  ( eful de 
stat, guvernul, ministerele i celelalte organe centrale ale 
administra iei publice, organele administra iei publice locale)3 
i autoritatea judec toreasc 4. 

Între aceste trei puteri apare institu ia ombudsman-ului, 
autoritate public  autonom  i independent  fa  de orice alt  
autoritate public , în condi iile legii dar care nu se substituie 
autorit ilor publice având un rol de echilibru în scopul 
prevenirii exceselor de putere. Cadrul juridic de organizare i 
func ionare a institu iei Avocatul Poporului privind Avocatul 
Poporului se reg se te în: 

 Constitu ia României, art. 58-60, art. 65 alin. 2), art. 
146 lit. a) i lit. d); 

 Legea nr. 35/1997 privind organizarea i func ionarea 
institu iei Avocatul Poporului, republicat  în Monitorul Oficial 
al României Partea I nr. 844 din 15 septembrie 2004; 

 Regulamentul de organizare i func ionare a institu iei 
Avocatul Poporului, republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 619 din 8 iulie 2004; 

 Legea nr. 554/2004  a contenciosului administrativ, 
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1154 
din 7 decembrie 2004, art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (5), art. 11 
alin. (3), art. 13 alin. (2), art. 28 alin. (2); 

                                                 
2 CONSTITU IA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 – REPUBLICARE, 
tiltul III, cap.I, art.61-79 
3 Ioan MURARU, Elena  Simina T N SESCU, Drept constitu ional i 
institu ii politice, vol.II, ed.XII, editura C.H.Beck, Bucure ti, 2006, pag. 
226-227 
4 CONSTITU IA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 – REPUBLICARE, 
tiltul III, cap. VI, art.124-134 
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 Legea nr. 206/1998 pentru aprobarea afilierii institu iei 
Avocatul Poporului la Institutul Interna ional al 
Ombudsmanului i la Institutul European al Ombudsmanului, 
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 445 din 
23 noiembrie 1998.  

Raportul dintre institu ia Avocatul Poporului i puterile 
statului. 

 
I. Raportul dintre Legislativ i Avocatul Poporului 
Raportul dintre puterea legislativ  i institu ia Avocatul 

Poporului se reg se te în textul Constitu iei, în titlul al II-lea, 
capitolul IV art.58-60, 65 alin.(2) lit.i, 146 lit.a i d. Din art. 58 
din Constitu ie, care prevede numirea i rolul Avocatului 
Poporului corelat cu art. 65 alin. (2) lit. i) rezult  c  numirea 
Avocatului Poporului se face în edin a comun  a Camerei 
Deputa ilor i Senatului, având în vedere c , prin rolul pe care 
îl îndepline te, este o garan ie important  a drepturilor omului. 
Numirea se face pentru o durat  de 5 ani. 

Art. 59 din Constitu ie (exercitarea atribu iilor) stabile te 
c  Avocatul Poporului î i exercit  atribu iile din oficiu sau la 
cererea persoanelor lezate în drepturile i libert ile lor, în 
limitele stabilite de lege; autorit ile publice sunt obligate s  
asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea 
atribu iilor sale. 

Avocatul Poporului prezint  celor dou  Camere ale 
Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. 
Rapoartele pot con ine recomand ri privind legisla ia sau 
m suri de alt  natur , pentru ocrotirea drepturilor i a 
libert ilor cet enilor. 

Implicarea institu iei Avocatul Poporului în actul legifer rii 
(prin rapoarte, propuneri sau control de constitu ionalitate nu 
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este suficient  pentru a putea afirma c   acesta face parte din 
puterea legislativ .5 

 
II. Raportul dintre Executiv i Avocatul Poporului 

În detalierea textului constitu ional a fost elaborat  Legea 
nr. 35/1997 privind organizarea i func ionarea institu iei 
Avocatul Poporului, republicat  i Regulamentul de organizare 
i func ionare a institu iei Avocatul Poporului. În temeiul 

dispozi iilor constitu ionale i legale, Avocatul Poporului se 
poate autosesiza în probleme ce in de competen a sa. 
Persoanele fizice se pot adresa acestuia prin cereri, prin telefon 
sau direct prin audien e. În solu ionarea problemelor, Avocatul 
Poporului poate face anchete (art.22 din Lege), poate formula 
recomand ri (art.21 din Lege)   

Astfel, Avocatul Poporului are dreptul s  fac  anchete 
proprii, s  cear  autorit ilor administra iei publice orice 
informa ii sau documente necesare anchetei, s  audieze i s  ia 
declara ii de la conduc torii autorit ilor administra iei publice 
i de la orice func ionar care poate da informa iile necesare 

solu ion rii cererii. De asemenea, în exercitarea atribu iilor 
sale, Avocatul Poporului emite recomand ri care nu pot fi 
supuse nici controlului parlamentar i nici controlului 
judec toresc. Prin recomand rile emise, Avocatul Poporului 
sesizeaz  autorit ile administra iei publice asupra ilegalit ii 
actelor sau faptelor administrative. 

În cazul în care, în urma cererilor f cute, Avocatul 
Poporului constat  c  plângerea persoanei lezate este 
întemeiat , el va cere în scris autorit ii administra iei publice 
care a înc lcat drepturile acesteia s  reformeze sau s  revoce 
actul administrativ i s  repare pagubele produse, precum i s  
repun  persoana lezat  în situa ia anterioar . 

                                                 
5 în acest sens, Ioan MURARU, Avocatul Poporului-institu ie de tip 
ombudsman, ed. All Beck, Bucure ti 2004, pag. 108 

 65

este suficient  pentru a putea afirma c   acesta face parte din 
puterea legislativ .5 

 
II. Raportul dintre Executiv i Avocatul Poporului 

În detalierea textului constitu ional a fost elaborat  Legea 
nr. 35/1997 privind organizarea i func ionarea institu iei 
Avocatul Poporului, republicat  i Regulamentul de organizare 
i func ionare a institu iei Avocatul Poporului. În temeiul 

dispozi iilor constitu ionale i legale, Avocatul Poporului se 
poate autosesiza în probleme ce in de competen a sa. 
Persoanele fizice se pot adresa acestuia prin cereri, prin telefon 
sau direct prin audien e. În solu ionarea problemelor, Avocatul 
Poporului poate face anchete (art.22 din Lege), poate formula 
recomand ri (art.21 din Lege)   

Astfel, Avocatul Poporului are dreptul s  fac  anchete 
proprii, s  cear  autorit ilor administra iei publice orice 
informa ii sau documente necesare anchetei, s  audieze i s  ia 
declara ii de la conduc torii autorit ilor administra iei publice 
i de la orice func ionar care poate da informa iile necesare 

solu ion rii cererii. De asemenea, în exercitarea atribu iilor 
sale, Avocatul Poporului emite recomand ri care nu pot fi 
supuse nici controlului parlamentar i nici controlului 
judec toresc. Prin recomand rile emise, Avocatul Poporului 
sesizeaz  autorit ile administra iei publice asupra ilegalit ii 
actelor sau faptelor administrative. 

În cazul în care, în urma cererilor f cute, Avocatul 
Poporului constat  c  plângerea persoanei lezate este 
întemeiat , el va cere în scris autorit ii administra iei publice 
care a înc lcat drepturile acesteia s  reformeze sau s  revoce 
actul administrativ i s  repare pagubele produse, precum i s  
repun  persoana lezat  în situa ia anterioar . 

                                                 
5 în acest sens, Ioan MURARU, Avocatul Poporului-institu ie de tip 
ombudsman, ed. All Beck, Bucure ti 2004, pag. 108 

 65

este suficient  pentru a putea afirma c   acesta face parte din 
puterea legislativ .5 

 
II. Raportul dintre Executiv i Avocatul Poporului 

În detalierea textului constitu ional a fost elaborat  Legea 
nr. 35/1997 privind organizarea i func ionarea institu iei 
Avocatul Poporului, republicat  i Regulamentul de organizare 
i func ionare a institu iei Avocatul Poporului. În temeiul 

dispozi iilor constitu ionale i legale, Avocatul Poporului se 
poate autosesiza în probleme ce in de competen a sa. 
Persoanele fizice se pot adresa acestuia prin cereri, prin telefon 
sau direct prin audien e. În solu ionarea problemelor, Avocatul 
Poporului poate face anchete (art.22 din Lege), poate formula 
recomand ri (art.21 din Lege)   

Astfel, Avocatul Poporului are dreptul s  fac  anchete 
proprii, s  cear  autorit ilor administra iei publice orice 
informa ii sau documente necesare anchetei, s  audieze i s  ia 
declara ii de la conduc torii autorit ilor administra iei publice 
i de la orice func ionar care poate da informa iile necesare 

solu ion rii cererii. De asemenea, în exercitarea atribu iilor 
sale, Avocatul Poporului emite recomand ri care nu pot fi 
supuse nici controlului parlamentar i nici controlului 
judec toresc. Prin recomand rile emise, Avocatul Poporului 
sesizeaz  autorit ile administra iei publice asupra ilegalit ii 
actelor sau faptelor administrative. 

În cazul în care, în urma cererilor f cute, Avocatul 
Poporului constat  c  plângerea persoanei lezate este 
întemeiat , el va cere în scris autorit ii administra iei publice 
care a înc lcat drepturile acesteia s  reformeze sau s  revoce 
actul administrativ i s  repare pagubele produse, precum i s  
repun  persoana lezat  în situa ia anterioar . 

                                                 
5 în acest sens, Ioan MURARU, Avocatul Poporului-institu ie de tip 
ombudsman, ed. All Beck, Bucure ti 2004, pag. 108 

 65

este suficient  pentru a putea afirma c   acesta face parte din 
puterea legislativ .5 

 
II. Raportul dintre Executiv i Avocatul Poporului 

În detalierea textului constitu ional a fost elaborat  Legea 
nr. 35/1997 privind organizarea i func ionarea institu iei 
Avocatul Poporului, republicat  i Regulamentul de organizare 
i func ionare a institu iei Avocatul Poporului. În temeiul 

dispozi iilor constitu ionale i legale, Avocatul Poporului se 
poate autosesiza în probleme ce in de competen a sa. 
Persoanele fizice se pot adresa acestuia prin cereri, prin telefon 
sau direct prin audien e. În solu ionarea problemelor, Avocatul 
Poporului poate face anchete (art.22 din Lege), poate formula 
recomand ri (art.21 din Lege)   

Astfel, Avocatul Poporului are dreptul s  fac  anchete 
proprii, s  cear  autorit ilor administra iei publice orice 
informa ii sau documente necesare anchetei, s  audieze i s  ia 
declara ii de la conduc torii autorit ilor administra iei publice 
i de la orice func ionar care poate da informa iile necesare 

solu ion rii cererii. De asemenea, în exercitarea atribu iilor 
sale, Avocatul Poporului emite recomand ri care nu pot fi 
supuse nici controlului parlamentar i nici controlului 
judec toresc. Prin recomand rile emise, Avocatul Poporului 
sesizeaz  autorit ile administra iei publice asupra ilegalit ii 
actelor sau faptelor administrative. 

În cazul în care, în urma cererilor f cute, Avocatul 
Poporului constat  c  plângerea persoanei lezate este 
întemeiat , el va cere în scris autorit ii administra iei publice 
care a înc lcat drepturile acesteia s  reformeze sau s  revoce 
actul administrativ i s  repare pagubele produse, precum i s  
repun  persoana lezat  în situa ia anterioar . 

                                                 
5 în acest sens, Ioan MURARU, Avocatul Poporului-institu ie de tip 
ombudsman, ed. All Beck, Bucure ti 2004, pag. 108 



 66

Autorit ile publice în cauz  vor lua de îndat  m surile 
necesare pentru înl turarea ilegalit ilor constatate, repararea 
pagubelor i înl turarea cauzelor care au generat sau au 
favorizat înc lcarea drepturilor persoanei lezate i îl vor 
informa despre aceasta pe Avocatul Poporului. 

În cazul în care autoritatea administra iei publice sau 
func ionarul public nu înl tur , în termen de 30 de zile de la 
data sesiz rii, ilegalit ile comise, Avocatul Poporului se 
adreseaz  autorit ilor administra iei publice ierarhic 
superioare, care sunt datoare s  îi comunice, în termen de cel 
mult 45 de zile, m surile luate. Dac  autoritatea public  sau 
func ionarul public apar ine administra iei publice locale, 
Avocatul Poporului se adreseaz  prefectului. De la data 
depunerii cererii la prefectul jude ului curge un nou termen de 
45 de zile. 

Avocatul Poporului este îndrept it s  sesizeze Guvernul 
cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al 
administra iei publice centrale i al prefec ilor. Neadoptarea de 
c tre Guvern, în termen de cel mult 20 de zile, a m surilor 
privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative 
semnalate de Avocatul Poporului se comunic  Parlamentului. 

 
III. Raportul dintre Autoritatea judec toreasc  i 

Avocatul Poporului. Curtea Constitu ional  
 În cazul în care Avocatul Poporului constat  c  

solu ionarea cererii cu care a fost sesizat este de competen a 
autorit ii judec tore ti, el se poate adresa, dup  caz, 
Ministerului Justi iei, Ministerului Public sau pre edintelui 
instan ei de judecat , care sunt obliga i s  comunice m surile 
luate. Aceasta reprezint  o modalitate legal  prin care 
autorit ile publice men ionate sprijin  Avocatul Poporului în 
solu ionarea unor reclama ii privind înc lcarea dreptului la un 
proces echitabil i solu ionarea cauzei într-un termen rezonabil, 
prev zut de art. 6 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor 
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omului i libert ilor fundamentale i valorificat prin 
dispozi iile art. 21 alin. (3) din Constitu ie 

O situa ie special  apare în raportul Avocatul Poporului –
Curtea Constitu ional . Potrivit dispozi iilor art.146 lit. „a” i 
„d” din Constitu ie, la care se coroboreaz  art.13 lit. d, e, f, din 
Legea nr.35/1997 republicat  i art. 4, lit. „d” din Regulament 
Avocatul Poporului poate:  

 sesiza Curtea Constitu ional  cu obiec ii de 
neconstitu ionalitate  

 formula puncte de vedere la excep iile de 
neconstitu ionalitate ridicate în fa a instan elor judec tore ti 

 ridica în fa a Cur ii Constitu ionale, excep ii de 
neconstitu ionalitate.  

Aceste atribu ii în domeniul justi iei constitu ionale 
consolideaz  pozi ia Avocatului Poporului i reprezint  un 
mijloc eficient în realizarea func iei de protec ie a drepturilor 
omului.      

                                                                                                                  
IV. Concluzii 
Avocatul Poporului urm re te rezolvarea legal  a 

cererilor f cute de persoanele lezate prin înc lcarea drepturilor 
sau libert ilor cet ene ti de c tre autorit ile administra iei 
publice i cere autorit ilor sau func ionarilor administra iei 
publice în cauz  încetarea înc lc rii drepturilor i libert ilor 
cet ene ti, repunerea în drepturi a peti ionarului i repararea 
pagubelor; 

În exercitarea atribu iilor sale,  nu se substituie 
autorit ilor publice, de i activitatea sa urm re te i aplanarea 
unor conflicte cet ean-autoritate public . 

Nu fac obiectul activit ii institu iei Avocatul Poporului i 
vor fi respinse f r  motivare cererile privind actele emise de 
Camera Deputa ilor, de Senat sau de Parlament, actele i 
faptele deputa ilor i senatorilor, ale Pre edintelui României i 
ale Guvernului, precum i ale Cur ii Constitu ionale, ale 
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vor fi respinse f r  motivare cererile privind actele emise de 
Camera Deputa ilor, de Senat sau de Parlament, actele i 
faptele deputa ilor i senatorilor, ale Pre edintelui României i 
ale Guvernului, precum i ale Cur ii Constitu ionale, ale 
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pre edintelui Consiliului Legislativ i ale autorit ii 
judec tore ti. 

Cu alte cuvinte, Avocatul Poporului este numit de 
Parlament, este organizat i func ioneaz  pe baza legii organice 
votat  de acesta i este supus controlului parlamentar, 
colaboreaz  cu administra ia public  în favoarea persoanelor 
fizice, dar nu le poate „pedepsi” i spre deosebire de justi ie 
care se înf ptuie te prin hot râri cu for  juridic  obligatorie, 
Avocatul Poporului încearc  deblocarea unor conflicte prin 
medieri, sfaturi, recomand ri. 

Pentru aceste considerente se poate vorbi de o înc rc tur  
moral  a no iunii de ombudsman al României deoarece aceast  
institu ie a fost receptat  ca institu ia care îl ap r  pe cel slab i 
n p stuit6. 

 
 
 
 

 

                                                 
6 Ioan MURARU, Elena  Simina T N SESCU, Drept constitu ional i 
institu ii politice, vol.II, ed.XII, editura C.H.Beck, Bucure ti, 2006, pag. 158 
i Ioan MURARU, Avocatul Poporului-institu ie de tip ombudsman, ed.All 

Beck, Bucure ti 2004, pag.3-4 
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AVOCATUL POPORULUI – INSTRUMENT DE 

REGLARE SOCIAL  ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC 
 
 

                                                                        Simona Emandi  
                                              Expert coordonator al Biroului Teritorial  
                                             Craiova al Institu iei  Avocatul Poporului 

 
                               Monica – Elena Durl  

                                                    Expert în cadrul Biroului Teritorial 
                                              Craiova al Institu iei Avocatul Poporului 

 
               

Conceptul de societate democratic  i democra ie 
 

 Pentru a putea defini conceptele de societate democratic  
i democra ie, vom începe prin a defini ceea ce constituie unul 

dintre pilonii de baz  ai oric rei societ i democratice, i 
anume , libertatea . 

Libertatea este o no iune relativ , care poate fi în eleas  
ca atare într-un anumit cadru istorico-geografic i într-o 
anumit  împrejurare, în timp ce într-o alt  situa ie ar putea 
ap rea drept form  de manifestare a unei constrângeri.  

Orice individ care tr ie te într-o societate dat  este nevoit 
s  accepte i s - i însu easc  anumite norme f r  de care 
convie uirea în interiorul societ ii respective nu ar fi posibil , 
libert ile sale nu ar putea fi exprimate, dar nici respectate . 

Democra ia poate fi studiat  din mai multe puncte de 
vedere, putându-i-se da de asemenea, mai multe defini ii. 
Caracterul democratic al statului trebuie s  le înm nuncheze pe 
toate. Caracterul democratic al statului înseamn  c  autorit ile 
publice se întemeiaz  pe voin a poporului, exprimat  prin 
alegeri libere i corecte. De asemenea implic  proclamarea i 
garantarea libert ilor publice. Totodat  democra ia implic  un 
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sistem pluralist, responsabilitatea guvernan ilor, obliga ia lor de 
a se conforma legilor, exercitarea impar ial  a justi iei de c tre 
judec tori independen i i inamovibili. 

Democra ia are ca fundament respectarea fiin ei umane i 
a statului de drept .                      

Caracterul democratic al statului i statul de drept se 
implic  i se presupun reciproc. Aceste tr s turi se pot reg si 
acolo unde echilibrul puterilor este realizat , unde suprema ia 
constitu iei este asigurat . Pentru c  , în fond democra ia poate 
fi definit  ca i domnia dreptului1. 
 

Reglementarea Institu iei Avocatul Poporului 
 

Dup  decembrie 1989, societatea romaneasc  a început 
s - i întoarc  fa a spre Europa, de care fusese izolat  pe toat  
perioada dictaturii comuniste.  

Printre valorile ocrotite i consacrate în constitu iile 
statelor democratice europene, i nu numai,  se afl  i 
drepturile i libert ile fundamentale ale omului. În acest scop a 
luat fiin  institu ia Avocatul Poporului, care urm re te în mod 
deosebit protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale ale 
cet enilor. 

Avocatul Poporului este denumirea consacrat  în 
Constitu ia Romaniei la art.58-60 , sub care s-a organizat i 
func ioneaz  institu ia Ombudsmanului Europei de Vest. 

Profesorul Tudor Dr ganu motiveaz  necesitatea 
existen ei institu iei Ombudsmanului, prin aceea c  , controlul 
parlamentar asupra activit ii executive are prin excelen  un 
caracter politic.2 

                                                 
1 Ioan Muraru , Elena Simina T n sescu – Drept constitu ional i institu ii 
politice , vol. II , ed.XI , edit. All Beck , Bucure ti , 2006 , pag.85-86 
2 Ioan  Muraru , Avocatul Poporului – institu ie de tip Ombudsman , Editura 
All Beck , Bucure ti 2004 
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De i institu ia a fost prev zut  în Constitu ia din anul 
1991, aceasta a luat fiin  de abia în anul 1997, prin 
promulgarea Legii nr.35/1997 privind organizarea i 
func ionarea institu iei Avocatul Poporului . 

Ulterior, în anul 2002 s-a elaborat Regulamentul de 
organizare i func ionare a institu iei Avocatul Poporului .            

Institu ia Avocatul Poporului are drept scop ap rarea 
drepturilor i libert ilor cet enilor în raporturile acestora cu 
autorit ile publice, încercând deblocarea conflictelor dintre 
cet eni i administra ia public , având ca origine birocra ia 
specific  administra iei de stat din toate rile . 

În cele ce urmeaz  vom prezenta tr s turile 
constitu ionale i legale ale  Institu iei Avocatul Poporului. 
Conform legisla iei în vigoare, Institu ia Avocatul Poporului 
este organizat  i func ioneaz  prin lege organic , este 
autoritate public  autonom  i independent  fa  de orice alt  
autoritate public , nu se substituie autorit ilor publice, nu 
poate fi supus  nici unui mandat imperativ, activitatea sa are 
caracter public, are buget propriu care face parte integrant  din 
bugetul de stat i prezint  rapoarte numai Parlamentului 
României. 

În activitatea sa de protejare a drepturilor i libert ilor 
cet eanului, Avocatul Poporului poate efectua anchete în 
scopul determin rii modului în care a ac ionat administra ia, 
dac  aceasta a ac ionat contrar legii sau nu. În cazul în care o 
anchet  obiectiv  relev  faptul c  au existat nereguli în 
administrare, poate formula recomand ri prin care sesizeaz  
autorit ile în cauz  asupra ilegalit ii actelor sau faptelor 
administrative constatate. De asemenea, în cazul în care 
recomand rile f cute într-un caz specific nu au fost acceptate 
de Guvern , se poate adresa Parlamentului.  

 Institu ia Avocatul Poporului, cea mai reprezentativ  
institu ie a statului de drept, î i desf oar  activitatea pe patru 
principale domenii de specializare: 
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autorit ile publice, încercând deblocarea conflictelor dintre 
cet eni i administra ia public , având ca origine birocra ia 
specific  administra iei de stat din toate rile . 

În cele ce urmeaz  vom prezenta tr s turile 
constitu ionale i legale ale  Institu iei Avocatul Poporului. 
Conform legisla iei în vigoare, Institu ia Avocatul Poporului 
este organizat  i func ioneaz  prin lege organic , este 
autoritate public  autonom  i independent  fa  de orice alt  
autoritate public , nu se substituie autorit ilor publice, nu 
poate fi supus  nici unui mandat imperativ, activitatea sa are 
caracter public, are buget propriu care face parte integrant  din 
bugetul de stat i prezint  rapoarte numai Parlamentului 
României. 

În activitatea sa de protejare a drepturilor i libert ilor 
cet eanului, Avocatul Poporului poate efectua anchete în 
scopul determin rii modului în care a ac ionat administra ia, 
dac  aceasta a ac ionat contrar legii sau nu. În cazul în care o 
anchet  obiectiv  relev  faptul c  au existat nereguli în 
administrare, poate formula recomand ri prin care sesizeaz  
autorit ile în cauz  asupra ilegalit ii actelor sau faptelor 
administrative constatate. De asemenea, în cazul în care 
recomand rile f cute într-un caz specific nu au fost acceptate 
de Guvern , se poate adresa Parlamentului.  

 Institu ia Avocatul Poporului, cea mai reprezentativ  
institu ie a statului de drept, î i desf oar  activitatea pe patru 
principale domenii de specializare: 
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 drepturile omului, egalitate de anse între b rba i i 
femei, culte religioase i minorit i na ionale; 

 drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, 
persoanelor cu handicap; 

 armat , justi ie, poli ie, penitenciare; 
 proprietate, munc , protec ie social , impozite i taxe.  

Gra ie faptului c  Institu ia Avocatul Poporului este o 
veritabil  formul  de decongestionare a contenciosului 
administrativ, în avantajul cet eanului, se poate concluziona 
c  institu ia este un instrument de reglare social , într-un stat 
democratic în care este firesc s  existe conflicte cet ean-
autoritate public , atâta vreme cât va exista birocra ie.   

În continuarea ideii de conflict cet ean-autoritate 
public , se impune definirea sumar  a no iunii de act  
administrativ. Actul administrativ în accep iunea general , este 
actul unilateral, cu caracter individual sau normativ, emis de o 
autoritate public  în vederea execut rii sau organiz rii 
execut rii legii, dând na tere, modificând sau stingând 
raporturi juridice. 

Sunt supuse peti ion rii, actele i faptele administrative 
ale autorit ilor administra iei publice i regiilor autonome, prin 
care s-au înc lcat drepturile i libert ile cet ene ti garantate 
de Constitu ia României i legi. 

Este important de men ionat faptul c  legea include în 
categoria actelor administrative, atât t cerea organelor 
administra iei publice, cât i emiterea  tardiv  a actelor.  

Conform art. 51 din Constitu ia României care consacr  
dreptul de peti ionar, exercitarea acestui drept este scutit  de 
tax . Presta ia gratuit   pentru ap rarea drepturilor i 
libert ilor prin intermediul Avocatului Poporului, este de 
esen a activit ii Ombudsmanului, dialogul cet ean-
ombudsman fiind mereu deschis, posibil i eficient,  f r  nici 
un fel de opreli ti. 
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Pentru ca peti ia s  poat  fi primit  i examinat , aceasta 
trebuie s  îndeplineasc  cumulativ urm toarele condi ii: s  fie 
formulat  în scris, s  fie semnat  de peti ionar i depus  
personal sau prin reprezentant legal, s  con in  informa ii 
complete referitoare la datele de identificare a persoanei lezate, 
date despre v t m rile produse (drepturile înc lcate, libert ile 
înc lcate, fapte invocate, descrierea lor), date cu privire la 
autoritatea administrativ  sau func ionarul în cauz   dovada 
întârzierii sau refuzului administra iei publice de a solu iona 
legal cererea, men iunea obligatorie dac  cererea face obiectul 
unei cauze aflate pe rolul instan elor judec tore ti sau dac  a 
format obiectul unei judec i, precizarea autorit ilor publice 
care au fost sesizate anterior, orice alte acte care o pot sus ine. 

Orice peti ie se înregistreaz  la registratura institu iei 
Avocatului Poporului , de la momentul înregistr rii începând s  
curg  termenul în interiorul c ruia se va examina i solu iona 
cererea  respectiv .    

Termenul de prescrip ie în interiorul c ruia peti ionarul se 
poate adresa cu o peti ie institu iei, este de un an de la data la 
care s-a produs înc lcarea drepturilor i libert ilor cet ene ti 
de c tre autorit ile administra iei publice, ori de la data la care 
persoana în cauz  a luat cuno tin  de aceasta .   

Orice persoan  fizic , f r  deosebire de ras , 
na ionalitate, origine etnic  i social , limb , religie, sex, 
opinie, apartenen  politic  sau avere se poate adresa cu peti ie 
institu iei. De asemenea, vârsta peti ionarului nu este un 
obstacol în exercitarea dreptului de peti ionare, orice persoan  
indiferent de vârst  putându-se adresa Avocatului Poporului. 

Conform art.15, alin.2 din Legea nr.35/1997 cu 
modific rile i complet rile ulterioare, nu pot fi luate în 
considerare urm toarele categorii de peti ii: cererile anonime, 
cererile privind actele emise de Camera Deputa ilor, de Senatul 
României sau de Parlamentul României, cererile care au ca 
obiect actele i faptele deputa ilor i senatorilor, ale 
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Pre edintelui României, ale Guvernului, ale Cur ii 
Constitu ionale, ale pre edintelui Consiliului Legislativ i ale 
autorit ii judec tore ti. 

Cererile v dit nefondate vor fi respinse motivat sau dac  
este cazul se vor cere date suplimentare, concludente, care s  
poat  duce la solu ionarea peti iei. 
               

Func iile Avocatului Poporului 
 

Avocatul Poporului are stabilite prin lege urm toarele 
func ii: 

- Func ia consultativ  – sediul materiei pentru aceast  
func ie este art.26, alin.2 i art.27 din Legea nr.35/1997, 
republicat  i art. 60 din Constitu ia României.                          

Concretizarea acestei func ii se realizeaz  prin rapoartele 
pe care Avocatul Poporului le prezint  Parlamentului României 
i care pot con ine, dup  caz, recomand ri privind legisla ia 

pentru ocrotirea drepturilor i libert ilor cet enilor, prin faptul 
c  Avocatul Poporului este consultat de ini iatorii proiectelor 
de legi i ordonan e, care prin con inutul lor, privesc drepturile 
i libert ile cet enilor, prev zute de Constitu ia României, de 

pactele i tratatele interna ionale privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte. De 
asemenea, Avocatul Poporului a f cut parte din comisia pentru 
revizuirea Constitu iei României, i poate prezenta un raport 
Parlamentului României în cazul în care constat  lacune în 
legisla ie sau cazuri grave de corup ie ori de nerespectare a 
legilor rii . 

- Func ia de reprezentare – se reg se te reglementat  în 
Legea nr.35/1997, republicat , art.13, lit.g i în Regulamentul 
de organizare i func ionare a institu iei Avocatul Poporului, 
art.32. Astfel, Avocatul Poporului, reprezint  institu ia pe care 
o conduce în fa a Camerei Deputa ilor, a Senatului i a 
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Pre edintelui României, ale Guvernului, ale Cur ii 
Constitu ionale, ale pre edintelui Consiliului Legislativ i ale 
autorit ii judec tore ti. 

Cererile v dit nefondate vor fi respinse motivat sau dac  
este cazul se vor cere date suplimentare, concludente, care s  
poat  duce la solu ionarea peti iei. 
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celorlalte autorit i publice, precum i în rela iile cu persoane 
fizice sau juridice. 

- Func ia de ordonator principal de credite – este 
stipulat  în art.13 , lit.i din Legea nr.35/1997 , republicat  . 
 

Actele Avocatului Poporului 
 

- Raportul este actul reglementat în Constitu ia României 
la art.60, art.5 i art.26, alin.2 din Lege nr.35/1997, republicat . 
În acest sens, exist  dou  categorii de rapoarte, i anume 
raportul anual i raportul prezentat la cerere Camerelor. 
Rapoartele pot con ine recomand ri privind legisla ia pentru 
ocrotirea drepturilor i libert ilor cet enilor. Raportul anual 
este un bilan  al activit ii institu iei desf urat  timp de un an 
de zile. 

- Sesizarea este actul cel mai frecvent utilizat, prin 
intermediul sesiz rilor Avocatul Poporului formulând obiec iile 
i excep iile de neconstitu ionalitate a legilor i ordonan elor, 

se adreseaz  dup  caz Ministrului Justi iei, Ministerului Public 
sau pre edintelui instan ei de judecat , sesizeaz  autorit ile 
administra iei publice ierarhic superioare, Prefectul i 
Guvernul. Reglementarea sesiz rii se g se te în art.13, lit. e, f, 
art.18, 24, 25 din Legea nr.35/1997, republicat . 

- Punctul de vedere . Prin Legea nr.35/1997, modificat  
i completat  prin Legea nr.181/2002, s-a stabilit c  în cazul 

sesiz rii privind excep ia de neconstitu ionalitate a legilor i 
ordonan elor care se refer  la drepturile i libert ile cet enilor, 
Curtea Constitu ional  va solicita punctul de vedere al 
Institu iei Avocatul Poporului. 

-  Recomandarea este reglementat  în art.21 din Legea 
nr.35/1997, republicat . Aceast  categorie de acte emise de 
Avocatul Poporului nu pot fi supuse controlului parlamentar i 
nici controlului judec toresc. Au rolul de a sesiza autorit ile 
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administra iei publice asupra ilegalit ii actelor sau faptelor 
administrative . 

- Ordinul este instrumentul prin care Avocatul Poporului 
exercit  atribu iunile care in de organizarea i func ionarea 
intern  a institu iei. 

- Adresa , fiind cel mai utilizat act, are valoarea juridic  a 
unei sesiz ri.  Prin intermediul acestui act se solicit  oficial 
informa ii i date, se comunic  peti ionarilor modul de 
solu ionare al cererilor sau îndrum ri. Autorit ilor sesizate 
prin adrese le revine obliga ia legal  de examinare i de a 
comunica Avocatului Poporului m surile întreprinse în scopul 
solu ion rii celor sesizate prin respectivul act. 

- Instruc iunile, reglementate de art.5 din Regulamentul 
de organizare i func ionare, sunt actele emise în exercitarea 
atribu iilor legate de activitatea intern  a institu iei.       

- Normele metodologice, reglementate de acela i act 
normativ, sunt de asemenea utilizate în exercitarea atribu iilor 
legate de activitatea intern  a institu iei. Au efecte juridice 
numai asupra personalului institu iei . 

- Regulamentul, detaliaz  dispozi iile legii organice. 
- Avizul consultativ este un act a c rui valoare juridic  

nu o dep e te pe cea a unui aviz facultativ, în ierarhia 
avizelor.3  În cazul proiectelor de legi i ordonan e, care prin 
con inutul lor, privesc drepturile i libert ile cet enilor 
prev zute de Constitu ia României, de pactele i tratatele 
interna ionale la care România este parte, Avocatul Poporului 
poate fi consultat de ini iatorii acestor proiecte.  
                          

 
 
 

                                                 
3 Ioan Muraru , Avocatul Poporului , Institu ie de tip Ombudsman , edit.All 
Beck , Bucure ti , 2004 
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Competen a Avocatului Poporului în solu ionare unor 
peti ii care privesc autoritatea judec toreasc  

 
În cazul în care Avocatul Poporului constat  c  

solu ionarea cererii cu care a fost sesizat este de competen a 
autorit ii judec tore ti,  se poate adresa Ministrului Justi iei, 
Ministerului Public sau pre edintelui instan ei de judecat  care 
au obliga ia de a comunica m surile luate (art.18 din Legea 
nr.35/1997, modificat ) . 

Pentru sublinierea rolului Institu iei Avocatul Poporului 
în existen a  societ ii romane ti , apreciem ca relevante o serie 
de cazuri pe care le vom prezenta în cele ce urmeaz   Fi ele de 
cazuri4 sunt oglinda activit ii institu iei, vorbind de la sine 
despre eforturile depuse  în scopul solu ion rii cât mai eficiente 
i rapide a  înc lc rilor de drepturi i libert i, cu care a fost 

sesizat i s-a învestit spre rezolvare Avocatul Poporului.    
Peti iile adresate Avocatului Poporului în anul 2005 au 

avut ca obiect înc lc ri ale unor drepturi sau libert i 
cet ene ti, precum i abuzuri ale autorit ilor publice. 

Analiza lor a fost efectuat  în contextul domeniilor de 
specializare ale activit ii institu iei Avocatul Poporului. 

În cursul anului 2005, au fost înregistrate un num r de 41 
de peti ii având ca obiect posibile înc lc ri ale egalit ii în 
drepturi a cet enilor (art.16 din Constitu ia României).  

Dosar nr.14016/2005 – Lina (nume fictiv), a transmis 
institu iei Avocatul Poporului protestul unui deputat cu privire 
la discriminarea, de c tre M.A.N, a candidatelor la admiterea în 
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ulterior acestei date, pân  la finalizarea studiilor”. În acest sens, 
Institu ia Avocatul Poporului a sesizat M.A.N. Ca rezultat al 
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Competen a Avocatului Poporului în solu ionare unor 
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demersului întreprins, M.A.N, manifestând deschidere c tre 
promovarea egalit ii de anse între femei i b rba i, a 
solu ionat favorabil cererea în sensul c , reglementarea care a 
f cut obiectul protestului a fost modificat . 

În anul 2005, peti iile având drept obiect înc lcarea 
dreptului la informa ie (art. 31 din Constitu ia României) au 
ocupat locul doi, în ordinea ponderii. 

Dosar nr.14882/2005 – Cati (nume fictiv), a sesizat 
institu ia în leg tur  cu refuzul Primarului ora ului Ludu  de a-
i elibera adeverin a necesar  la recalcularea pensiei. Institu ia 
Avocatul Poporului a sesizat Primarul ora ului Ludu . În 
consecin , cererea a fost solu ionat , în sensul c  petentei i s-a 
eliberat adeverin a solicitat . 

Dosar nr.14/2006 (deschis de Biroul Teritorial Craiova) – 
Andrei (nume fictiv) a sesizat Biroul Teritorial Craiova cu o 
peti ie referitoare la pretinsa înc lcare a art.51 din Constitu ia 
Romaniei, privind dreptul de peti ionare i a art.47 din 
Constitu ia Romaniei, privind dreptul la un nivel de trai decent. 
Petentul sus ine c  a trimis, în scris, Casei de pensii a 
Ministerului Administra iei i Internelor o cerere prin care a 
solicitat s  i se motiveze de ce nu a primit decizia de 
recalculare a pensiei militare de urma  . În acest sens, Biroul 
Teritorial Craiova a sesizat Casa de Pensii a Ministerului 
Administra iei i Internelor. Ca rezultat al demersului 
întreprins, autoritatea sesizat  a solu ionat favorabil cererea. 

Dosar nr.23/2006 (deschis de Biroul Teritorial Craiova) – 
Cristian (nume fictiv), a sesizat Biroul Teritorial Craiova cu o 
peti ie referitoare la pretinsa înc lcare a art.44 din Constitu ia 
României cu privire la dreptul la proprietate privat  i a art. 51 
din Constitu ia României, privind dreptul de peti ionare. 

Petentul a formulat cerere de retrocedare la Prim ria 
Craiova, în baza Legii nr.247/2005, a unui teren în suprafa  d 
364 mp. În acest sens Biroul Teritorial Craiova a sesizat 
Prim ria Craiova. Ca rezultat al demersului întreprins, Prim ria 
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Craiova a comunicat Biroului Teritorial c  cererea petentului a 
fost conexat  la notificarea formulat  în temeiul Legii 
nr.10/2001 , urmând a se emite dispozi ie, conform legii. 

Dosar nr.21/2006 (deschis de Biroul Teritorial Craiova) – 
Radu (nume fictiv), a sesizat Biroul Teritorial Craiova cu o 
peti ie referitoare la pretinsa înc lcare a art.21 din Constitu ia 
României, cu privire la accesul liber la justi ie. Petentul sus ine 
c  Primarul Comunei Sopot i Comisia de Aplicare a Legii 
Fondului Funciar Sopot refuz  s  pun  în aplicare hot rârea 
instan ei, prin care sunt obliga i s  r spund  la memoriul 
adresat de petent autorit ii reclamate. În acest sens,  Biroul 
Teritorial Craiova a sesizat Prim ria Sopot. Ca rezultat al 
demersului întreprins autoritatea sesizat  a r spuns memoriului 
petentului. 

La Biroul Teritorial Craiova al Institu iei Avocatul 
Poporului s-au mai înregistrat peti ii privind înc lc ri ale art.50 
din Constitu ia României  cu privire la protec ia persoanelor cu 
handicap, ale art.52  din Constitu ia României, cu privire la 
dreptul persoanei v t mate de o autoritate public , ale art.41 
din Constitu ia Romaniei, cu privire la dreptul la munc  i 
protec ia social  a muncii. 

 
Perspective 

 
A a dup  cum sus ine Avocatul Poporului - Prof. Univ. 

Dr. Ioan Muraru5 ,, în anul 2005, activitatea institu iei Avocatul 
Poporului a beneficiat atât de un cadru constitu ional i legal 
definitivat i optim cât i de resurse financiare i umane. 
Trebuie remarcat de asemenea c  eforturile de armonizare cu 
legisla ia european  în domeniul protec iei vie ii private s-au 
finalizat prin adoptarea de c tre Parlament a Legii nr.102/2005 
privind înfiin area, organizarea i func ionarea Autorit ii 
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Perspective 

 
A a dup  cum sus ine Avocatul Poporului - Prof. Univ. 
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Poporului a beneficiat atât de un cadru constitu ional i legal 
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5 Avocatul Poporului, Raport de activitate – 2005, Bucure ti - 2006 
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Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter 
Personal”. 

Viziunea asupra viitorului Institu iei Avocatul Poporului 
este exprimat  de  distinsul Profesor Ioan Muraru 6, astfel: 
,,Odat  creat , institu ia a început s  se exprime timid. Aceasta 
în lipsa unei tradi ii, în lipsa profesioni tilor, în starea de 
neîncredere în leg tur  cu eficien a sa, în lipsa unei inform ri 
cât de cât conving toare. Mai mult, institu ia nu a cunoscut de 
la început un sprijin material  uman i financiar serios din 
partea autorit ilor.  

Fa  de acest început timid, i procesul de consolidare s-a 
dovedit i se dovede te înc  lent. Oamenii au început s  
perceap  rolul i func iile Avocatului Poporului, i an de an am 
asistat la o cre tere substan ial  a num rului celor care i se 
adreseaz . 

 Acest proces a fost posibil i datorit  acord rii unui sediu 
corespunz tor, unui sprijin financiar. Dar, mai ales, Avocatul 
Poporului se bucur  de un sprijin clar i solid din partea 
Parlamentului. Profesorul Tudor Dr ganu, vede perspectiva 
institu iei ca una defavorabil , explicând-o prin lipsa tradi iei în 
sistemul juridic romanesc. 

În procesul de împ mântenire în moravurile curente ea va 
ajunge f r  îndoial  în competi ie cu institu ia contenciosului 
administrativ, care, prin faptul c - i finalizeaz  controlul 
asupra actelor administrative ilegale prin hot râri executorii i 
se realizeaz  în cadrul unor circumscrip ii electorale, iar nu 
exclusiv pe plan central, va putea p rea celor v t ma i în 
drepturile lor o cale procedural  mai eficient  i mai accesibil  
decât plângerea adresat  Avocatului Poporului”. 

                                                 
6 Ioan Muraru, Avocatul Poporului – Institu ie de tip Ombudsman, edit. All 
Beck, Bucure ti – 2004 
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Avocatul Poporului abordeaz  o viziune optimist 7, 
fondându- i atitudinea pe ,,marea putere de recep ie a 
oamenilor i pe faptul c  Avocatul Poporului este o institu ie a 
speran ei i viitorului, pe consolidarea an de an a institu iei, pe 
sprijinul aparte de care institu ia se bucur  din partea 
Parlamentului României, pe structurile europene i 
interna ionale ale Ombudsmanului, al c ror rol spore te 
continuu, pe introducerea în sistemul normativ i cel practic 
romanesc a exigen elor Uniunii Europene, pe perspectivele 
oferite Ombudsmanului de c tre Constitu ia Europei. 

Ast zi institu ia Avocatul Poporului poate fi considerat  
deja o institu ie viabil  i eficient . F r  îndoial , perspectivele 
institu iei vor evolua într-un raport direct propor ional cu 
realizarea în via a statal  a comportamentului constitu ional 
loial ”.  

                                                 
7 Ioan Muraru, Avocatul Poporului – Institu ie de tip Ombudsman, edit. All 
Beck, Bucure ti – 2004 
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EDUCA IE, FEMINISM I DIVERSITATE 

CULTURAL  
 
 

Prof.univ.dr. Ionel Bu e 
 

Este cunoscut faptul c  intrarea în scen  a feminismului 
are loc spre sfâr itul secolului al XIX-lea, urmând un lung 
drum al câ tig rii drepturilor democratice ale femeii în secolul 
XX. Mi c rile feministe de la sfâr itul anilor 60, în contextul 
mi c rilor sociale anti-discriminare din rile occidentale, 
militeaz  pentru libertatea sexual , libertatea avortului i pentru 
integrarea femeii la paritate cu b rbatul în realitatea social , 
economic , politic  etc. În acest sens, educa ia ca recunoa tere 
a diferen ei rasiale, etnice, religioase, sexuale etc. î i face i ea, 
din ce în ce mai mult, sim it  prezen a în coli sau via a 
public . Principii ca: diversitate, toleran , responsabilitate 
social  în respectarea drepturilor la diferen  sunt tot mai des 
invocate de c tre programele de reform  social  sau 
educa ional . Cu toate acestea, nu de pu ine ori apar confuzii în 
aplicarea acestor deziderate din cauza rezisten ei imaginarului 
colectiv dominant, a categoriilor de limbaj utilizate, la care se 
adaug  mecanismele institu ionale care nu func ioneaz  
întotdeauna pe m sura programelor. Punctul de pornire îl 
constituie regândirea fundamentelor filosofice ele educa iei 
prin descoperirea unor noi tipuri de ra ionalitate ast zi. 

Este feminitatea mai curând legat  de natur  decât de 
cultur  cum reiese din „marile discursuri” ale tradi iei 
metafizice? Sau ar trebui poate s  dep im aceast  dihotomie 
totalizant ? Femeia devine femeie, cum sus in anumite mi c ri 
feministe, dup  ce secole de-a rândul a fost sub st pânirea 
ra iunii androcentrice? Richard Rorty consider , în acest sens, 
c  „mi carea feminist  contemporan  joac  acela i rol în 
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progresul intelectual i moral pe care l-a jucat, de exemplu, 
Academia lui Platon, întrunirile cre tinilor timpurii în 
catacombe, colegiile copernicane invizibile ale secolului al 
XVII-lea, grupurile de muncitori care se adunau s  dezbat  
pamfletele lui Tom Paine i multe alte cluburi care au fost 
formate cu scopul de a încerca noi modalit i de a vorbi i de a 
aduna for a moral  necesar  pentru a ie i în lume i a o 
schimba”1.  

Proiectul feminist, spune Richard Rorty, ine mai curând 
de reinventarea limbajului, formând, în ultim  instan , alte 
categorii de gândire. Aproape toata lumea tie ce este violul. 
Într-una din analizele sale, autorul citeaz  o decizie 
judec toreasc , comentat  de feminista Catharine MacKinnon. 
În numele ap r rii femeilor de abuzurile b rba ilor, judecatorii 
interzic angajarea acestora pe post de gardieni în închisori pe 
motiv c  sunt predispuse violului. De aici i ideea c  
magistra ii au adoptat punctul de vedere al violatorului. Practic, 
feminitatea a fost definit  din prisma posibilit ii violului. 
Violul este în eles ca viol din perspectiva unor categorii ale 
limbajului androcentric. Femeile n-au fost întrebate care este 
punctul lor de vedere ca femei. S-ar putea obiecta, desigur, c  
majoritatea ar accepta categoriile de interpretare consacrate, 
deoarece le feresc de viol. Societatea,  înc  a b rba ilor, nu 
dispune de sufieciente resurse pentru a scoate din ecua iile ei 
violul. Analiza rortyan  propune termenii unei utopii feministe 
în eleas  de pe pozi iile pragmatismului. Cred c  s-ar potrivi, 
mai curând, termenul de anti-utopie. Utopia se asociaz  unei 
construc ii pornind de la ni te principii. În utopie, de cele mai 
multe ori imagina ia este în slujba unei ra iuni identitare ce 
vizeaz  un universal. Filosofii universali ti, i aici Rorty d  
exemplul pe Kant, înteleg s  porneasc  de la principiile unei 
ra ionalit i morale universale care trebuie extinse la întreaga 
specie. In felul acesta, construc ia preexist  în principiu. Este o 
                                                 
1 Richard Rorty, Adev r i progres, Univers, 2003, p.159 
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formate cu scopul de a încerca noi modalit i de a vorbi i de a 
aduna for a moral  necesar  pentru a ie i în lume i a o 
schimba”1.  

Proiectul feminist, spune Richard Rorty, ine mai curând 
de reinventarea limbajului, formând, în ultim  instan , alte 
categorii de gândire. Aproape toata lumea tie ce este violul. 
Într-una din analizele sale, autorul citeaz  o decizie 
judec toreasc , comentat  de feminista Catharine MacKinnon. 
În numele ap r rii femeilor de abuzurile b rba ilor, judecatorii 
interzic angajarea acestora pe post de gardieni în închisori pe 
motiv c  sunt predispuse violului. De aici i ideea c  
magistra ii au adoptat punctul de vedere al violatorului. Practic, 
feminitatea a fost definit  din prisma posibilit ii violului. 
Violul este în eles ca viol din perspectiva unor categorii ale 
limbajului androcentric. Femeile n-au fost întrebate care este 
punctul lor de vedere ca femei. S-ar putea obiecta, desigur, c  
majoritatea ar accepta categoriile de interpretare consacrate, 
deoarece le feresc de viol. Societatea,  înc  a b rba ilor, nu 
dispune de sufieciente resurse pentru a scoate din ecua iile ei 
violul. Analiza rortyan  propune termenii unei utopii feministe 
în eleas  de pe pozi iile pragmatismului. Cred c  s-ar potrivi, 
mai curând, termenul de anti-utopie. Utopia se asociaz  unei 
construc ii pornind de la ni te principii. În utopie, de cele mai 
multe ori imagina ia este în slujba unei ra iuni identitare ce 
vizeaz  un universal. Filosofii universali ti, i aici Rorty d  
exemplul pe Kant, înteleg s  porneasc  de la principiile unei 
ra ionalit i morale universale care trebuie extinse la întreaga 
specie. In felul acesta, construc ia preexist  în principiu. Este o 
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teorie în care imagina ia creatoare a s r cit. Dac  feminismul 
este o problem  de drepturi recognoscibile i descriptibile, 
atunci acestea trebuie acordate f r  drept de apel femeilor 
pornind de la principiul universalist al fiin elor ra ionale. 
Lucrurile stau cu totul altfel: ”feministele trebuie s  modifice 
mai degrab  datele teoriei morale decât s  formuleze principii 
care s  se potriveasc  mai bine datelor preexistente”2. Aici e 
vorba de crearea uni nou cod. Nu po i crea ceva nou în limbajul 
asupritorului. Cei mai mul i dintre asupritori au avut grij  s -i 
înve e pe oprima i un limbaj în care s  nu se vad  oprima i. De 
cele mai multe ori femeile se supun unui limbaj exlusivist 
androcentric pe care-l consider  bun. ”A a cum o interpretez eu 
pe MacKinnon, noteaz  Rorty, ideea ei esen ial  este aceea c  
o femeie nu este înc  numele unei identit i morale, ci, cel 
mult, numele unei incapacit i”3. 

Autorul american aduce în discu ie experimentele 
curajului i ale imagina iei unor comunit i cu privire la natura 
realit ilor morale. El utilizeaz  termenul de utopie feminist  în 
sens politic, ca proiec ie a unor noi standarde comunitare. În 
acest sens, se poate vorbi nu de recuperarea unor drepturi, ci de 
crearea unei identit i morale noi. În mod pradoxal, femeile 
abia acum intr  în scen  i dobândesc o identitate moral  ca 
femei. „Noi, pragmati tii „trebuie s  identific m cea mai mare 
parte a nedrept ii opresiunii masculine din trecut cu 
suprimarea poten ialit ii trecute i nu cu nedreptatea sa fa  de 
realitatea trecut ”4. Cu alte cuvinte, este vorba de o 
poten ialitate cultural  ca femei, care abia acum ar începe s  se 
realizeze.  

Revenind la reconfigurarea limbajului, multe teoreticiene 
feministe subliniaz  instabilitatea analitic  a categoriilor 
feministe. Chiar sistemele teoretice noi care au promovat 
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3 Op.cit., p.137. 
4 Op. cit. p.155. 
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feminismul (teoria politic  liberal  i epistemologia ei 
empirist , marxismul, teoria critic , psihanaliza, 
func ionalismul, structuralismul, deconstructivismul etc.), 
spune cunoscuta feminist  Sandra Harding, se aplic  i nu se 
aplic  femeilor sau rela iilor de gen. Teoriile feministe au luat 
na tere din categorii i teorii patriarhale. Întrebarea pe care i-o 
pune este: Unde putem noi g si conceptele i categoriile 
analitice care nu comport  categorii patriarhale? i aici ea d  
exemplul experien ei sociale a femeii occidentale, alb , 
burghez , heterosexual . Dac  renun m la conceptul totalitar 
de b rbat generic, nu putem c uta un alt concept totalitar, 
conceptul de femeie generic . i aceasta, datorit  faptului c  
exist  milioane de femei care tr iesc la intersec ii istorice de 
clas , de ras  i de cultur . Întrebarea este: ce tipuri de 
ra ionalitate pot da na tere categoriilor necesare noilor teorii 
feministe? 

Uitarea limbajului androcentric tradi ional e o problem  
de timp, consider  Rorty. Utopia feminist  nu e o proiec ie 
ideal , ci una practic . Ea ine de schimbarea culturii prin 
schimbarea categoriilor de limbaj. i aceasta se întâmpl  
„pentru c  practicile lingvistice i de alt  natur  ale culturii 
comune au ajuns s  încorporeze unele dintre practicile 
caracteristice unor paria imaginativi i curajo i”5. Cum 
democra ia se opune universalismului androcentric al filosofiei, 
cultura comun  se opune culturii androcentrice. Poate c , într-
adev r, schimbul fecund dintre cultura elitei i cultura popular  
ar revitaliza valorile. Dar despre care cultur  popular  e vorba? 
Globalizarea, v zut  ca domina ie a modelului economiei de 
pia  (a celui american, cu deosebire) scoate din ecua ie orice 
tip de cultur  a elitei. În acest sens, conceptul de 
multiculturalitate nu devine operabil decât sub domina ia 
prometeean  a economicului i în sensul democratiz rii i a 
consacr rii culturii ca subcultur . Cu alte cuvinte, domina ia 
                                                 
5 Op.cit., p.160 
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economicului unilateralizeaz  i mai mult modelul ra ionalit ii 
identitare.Totul ine nu de autoritate cultural , ci de putere. 
Cine de ine puterea economic  de ine i puterea politc . Ar fi o 
ra iune pentru câ tigarea ei, din partea feministelor pentru 
schimbarea social . Dar acest lucru nu face decât s  schimbe 
un mediu identitar cu altul. 

Economicul finan eaz  i promoveaz , în mod esen ial, 
numai ceea ce-l sus ine. Tot ceea ce e comand  social  de 
consum trebuie s  se produc . Mai mult, comanda social  este 
u or manipulat  ca hedonism social în formele subculturii 
multiple i a unei educa ii pe m sur . În aceste condi ii, nu mai 
este vorba de diversitate cultural , ci de diversitate prin 
subcultur . Feminismul este, într-adev r, o mare provocare, dar 
nu în sensul luptei pe care acesta trebuie s-o duc  pe terenul 
politic împotriva b rba ilor, ci cu toate categoriile totalizante i 
totalitare, inclusiv ale economicului, ale abuzului puterii, în 
condi iile în care arta i cultura, în genere, au ajuns s  fie 
desf t ri goale. „Tot a a cum c l toria a devenit turism, cultura 
a devenit pl cere i, devenind mai degrab  un proces biologic, 
la fel ca i munca i sonmul, a p gubit pu in câte pu in lumea 
de opere”6. Un individ c ruia i se cultiv  i încurajeaz  numai 
anumite nevoi, care in de confort i de consum, nu poate avea 
reac ii critice asupra mecanismului care-l descompune ca om i 
care-l tope te în noianul mul imii ca „totalitate omogen  f r  a-
l deschide unei alte dimensiuni decât aceea a dependen ei 
sociale”7. În numele democra iei i a individualismului trebuie 
s  devenim ignobili? În numele globaliz rii prin domina ia 
pie ei s  renun m la o via  cultural ?  

Redescoperirea trupului i revolu ia sexual  au dus la 
expunerea corpului i la o industrie pornografic  în slujba 
economiei de pia  a sexului, la o imagerie feminin  de 

                                                 
6 Jean-François Mattéi, Barbaria interioar , eseu despre imundul modern, 
Paralela 45, 2005, p. 202. 
7 Op. cit., p. 201. 
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consum. În mod paradoxal femeia-obiect a fost cultivat  cel 
mai mult în epoca feminismelor.Este acesta un ideal estetic? 
Exprim  imaginea femeii goale expus  în magazine, la 
televiziune, în libr rii etc., feminitatea? Utopia feminist  
rortyan  nu are sens decât în contextul general al schimb rii 
sociale în care mediul cultural are un rol important. 
Masculinitatea îns i are nevoie de alte categorii de limbaj 
pentru a- i exprima noua identitate. Ar fi absurd s  p str m 
aceea i dihotomie, dar cu alte categorii, inversând rolurile. În 
acela i timp, este necesar  regândirea dihotomiei natur -cultur  
din perspectiva unui nou tip de ra ionalitate, poate una 
imaginant . Pl cerile vie ii sunt necesare, dar ele nu produc 
nici cuno tiin e nici opere de art . Democra ia îns i e crea ia 
culturii i trebuie s  devin  o oper  de cultur . Ea presupune 
implicit instruire în sensul culturii. Revolta feminismului care 
profit  de democra ie are sensul dorit în contextul criticii 
generale. De aici i necesitatea regândirii tipurilor de 
ra ionalitate i implicit a criticii de care vorbe te Rorty.  

Noile categorii de limbaj trebuie s  coboare la mixtitatea 
intervalului i a ter ului inclus. În acest sens, problema nu ine 
neap rat de o ra ionalitate de tip pragmatic, cât mai ales de una 
„slab ”, citându-l pe G. Vattimo, care permite producerea 
diferen ei în sensul dualitudinii. Fa  de logica contradic iei, 
dualitudinea contradictorial  presupune tensiunea care o poate 
exercita un termen median. Imagina ia, care nu se supune 
regulilor ra iunii, contrar lui Kant, în cazul binomului femeie-
b rbat poate fi în eleas  ca termen median, care determin  
arhetipurile contrasexuale animus i anima. În locul unei 
ra iuni pure, oricare ar fi aceasta, i a categoriilor ra ionalit ii 
clasice, Gilbert Durand trimite la o epistemologie a 
imaginarului ale c rui structuri antropologice determin  toate 
tipurile de crea ie.  

De altfel, în istoria filozofiei, de la Platon la moderni a 
existat întotdeauna o ra ionalitate imaginant  ocultat . Aceast  
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ra iune subversiv  a permis  o evolu ie a conceptelor filosofice 
în sensul autocrea iei. În acela i timp, a deconstruit conceptele 
tari ale metafizicii în epoca post-Nietzsche. 

Dac  femeia tinde s  devin  ast zi din obiect al pl cerii i 
un model al pl cerii, cum spun autorii Noii dezordini 
amoroase8, nu este pentru c  trebuie s  schimb m un centrism 
cu altul, ci pentru c  noua identitate este inclus  în diferen .  

Tocmai acest model al pl cerii exprim  alteritatea 
dorin elor, iar în plan cultural diversitatea ca epifanie a 
metaforei. Diversul se ob ine la om prin educa ie, noutate, 
crea ie. Un consumator debil are dreptul la recuno tere i 
diferen , dar nu este în stare el însu i s  produc  diferen e, ci 
simple identit i abstracte. Poate aici ne întâlnim din nou cu 
Rorty i cu al s u concept de autocrea ie ca diferen , la care s-
ar putea ad uga, îns , arta cu care reu e ti s  intri în condi ia de 
om.  

Pentru c , orice ar spune contestatarii anti-universali ti, 
inclusiv Rorty, exist  o ordine a omului care ne permite critica 
raport rii la sine, iar aceasta se înva . Feminismul poate fi 
considerat un aspect al acestei critici, dar în sensul general al 
politeismului valorilor prin reconstruc ia diversit ii.  

În acest context, imaginarul feminin, care nu este 
neap rat numai al sexului slab, cum imaginarul masculin nu 
este numai al masculului-om, este o gândire în anima, în sensul 
lui Bachelard, ce poate deveni o cale de acces a culturii spre 
natur  i spre anumite arhetipuri ocultate de tradi ie. Dihotomia 
natur  - cultur  ar putea fi regândit  în sensul dualitudinii, ceea 
ce presupune nu simpla coexisten  a celor dou , ci o rela ie de 
implicare reciproc  cu tensiunea i armonia inerente.  

Gândirea în anima, de care vorbe te Bachelard, nu este 
una anti-masculin , ci una imaginativ  a crea iei. Imaginarul 
naturii, de la misterele p gâne la romantism, la redescoperirea 
                                                 
8 Pascal Brukner si Alain Finkelkraut, Le Nouveau désordre amoureux, trad. 
rom. Ed. Trei, Buc., 2005 
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În acest context, imaginarul feminin, care nu este 
neap rat numai al sexului slab, cum imaginarul masculin nu 
este numai al masculului-om, este o gândire în anima, în sensul 
lui Bachelard, ce poate deveni o cale de acces a culturii spre 
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8 Pascal Brukner si Alain Finkelkraut, Le Nouveau désordre amoureux, trad. 
rom. Ed. Trei, Buc., 2005 
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trupului este legat de ra ionalitatea în anima, a poetiz rii i 
transfigur rii, nu a domina iei i exluderii androcentrice. În 
acest sens, feminismul are nevoie s  devin , în primul rând, o 
mi care cultural  nu numai „democratic ”. Utopia se constituie 
în esen  o criz  a imagina iei ancorate în slujba unei gândiri 
identitare ca în cazul industriei pornografiei.  

Dac  utopia pragmatic  feminist  trimite implicit la 
putere i politic , anti-utopia imaginarului feminin trimite la 
reîntoarcerea mitului, cum spune Durand, a gândirii simbolice, 
prin reconstruc ia valorilor imagina iei.  

Redescoperirea culturilor extra-europene sau a celor 
primitive, potrivit lui Mircea Eliade, precum i studiile recente 
de psihologie, psihanaliz , critic  literar , antropologie etc., 
pun în valoare aceast  func ie de poetizare a gândirii. Rorty 
vorbe te într-adev r de curaj i imagina ie pentru schimbarea 
categoriilor de limbaj.  

Comunitatea trebuie s  g seasc  o cale pentru a le ajuta 
s  se exprime. E foarte pu in probabil, îns , ca individul s  
g seasc  în mod instictiv acest lucru, ancorat într-un 
pragmatism social care scoate din ecua ie func ia poetic  a 
gândirii. Ca i în cazul ra iunii identitare clasice, ra iunea 
pragmatist  are tendin a s  oculteze exact ceea ce o poate 
regenera. Adus  la nivelul empiriei sociale, gândirea se afl  
implicit legat  de mecanismul utopiei muncii i al 
hedonismului.  

Citind experien ele individuale ale unor poe i americani 
recen i, ai impresia c  metafora a murit. În ce se ascunde 
func ia poetic  a gândirii dac  nu exist  imagina ie? Sau ce mai 
înseamn  imagina ie? Cum comunic  estetic dou  experien e 
individuale f r  func ia poetic ?  

Revenind la filosofie, întrebarea este, dac  ra ionalitatea 
imaginant , în sensul lui Durand sau Wunenburger, poate 
constitui o instan  critic  în m sur  s  rea eze valorile, 
inclusiv raporturile omului cu natura? Mitul prometeic al 
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progresului, mit androcentric al ra iunii moderne, responsabil 
de civiliza ia tehnologic  actual , dar i de decalajul instalat 
între om i natur , de crizele de identitate ale omului 
contemporan, ne determin  s  regândim ast zi rela ia dintre om 
i mediul s u de origine. În acest sens, este necesar s  

reconsider m, modelul „uitat” al marilor simboluri ale 
feminit ii, în vederea rena terii unui nou tip de ra ionalitate.  

O gândire postmodern , o gândire în anima, cum scrie 
Bachelard în Poetica reveriei, care poetizeaz  natura i nu o 
agreseaz  prin monologul unei ra iuni identitare este o gândire 
figurativ , în cadrul c reia î i face loc imaginarului feminin.  

Cum func ia poetic  a gândirii este feminin , ea ne 
determin  s  regândim, în cu totul al i termeni, chiar conceptul 
de globalizare i implicarea tot mai mare a tiin elor umane în 
determinarea omului politic de a renun a la sus inerea delirului 
prometeic.  

În acest sens, educa ia este indispensabil  unei 
ra ionalit i care s  se elibereze din cadrele identitarismului, 
unei ra ionalit i imaginante a carei polivalen  face posibil  
crea ia i diversitatea cultural .  

Dac  adecvarea omului la mediu prin apari ia gândirii i a 
limbajului este indispensabil  existen ei unei „func ii 
fantastice”, atunci voca ia lui este de a imagina.  

În consecin , pedagogia form rii sale trebuie s  fie aceea 
de preg tire în vederea crea iei, ceea ce exprim  în fond 
libertatea, dar i r zvr tirea sa împotriv  oric rui tip de 
totalitarism al gândirii identitare, inclusiv al manipul rii de 
c tre andocentrism a categoriilor de gândire feministe. 
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FENOMENUL ADMINISTRATIV  I AVOCATUL 

POPORULUI 
 
 
                                                 Lect.univ.dr. Alina Livia Nicu 

 
Existen\a uman[ este o continu[ c[utare. #ncep`nd din 

primele clipe de via\[ - c`nd omul caut[ mijloace pentru a se 
adapta la mediul @n care urmeaz[ s[ tr[iasc[ - fiin\a uman[ 
caut[ permanent ceva: s[ @n\eleag[ natura @nconjur[toare, s[ 
g[seasc[ modalit[\i mai bune de comunicare cu semenii, s[ 
perfec\ioneze rela\iile sociale, s[ g[seasc[ noi mijloace prin 
care s[ @]i @ndeplineasc[ aspira\iile. Evolu\ia societ[\ii umane a 
determinat definirea unor concepte ca bine individual, individual, scop  scop 
social, administra\ie pubsocial, administra\ie public[, fenomen administrativlic[, fenomen administrativ. 
Con\inutul fiec[rui concept ]i rela\iile interconceptuale se 
modific[ mereu. Nuan\[rile sunt determinate de practica 
social[ ]i sunt definite de speciali]tii care analizeaz[ permanent 
aceast[ practic[, preocupa\i fiind de a @n\elege prezentul pentru 
a nu fi lua\i prin surprindere de viitor sau pentru a reduce la 
minimul posibil, "efectul surpriz[" @n evolu\ia viitoare a 
societ[\ii. 

Con\inutul conceptului scop social determin[ con\inutul 
]i caracteristicile conceptelor administra\ie public[ ]i fenomen 
administrativ. Pentru a @n\elege aceast[ rela\ie de determinare 
trebuie definite no\iunile. 

Defini\ia administra\iei publice este prezent[ @n toate 
lucr[rile de drept administrativ ]i de ]tiin\a administra\iei, fiind 
unanim acceptat c[ administra\ia public[ reprezint[, @n sens 
func\iona, totalitatea activit[\ilor desf[]urate pentru 
transpunerea @n practic[ a prevederilor legale, @ncep`nd cu 
etapa de creare a condi\iilor materiale pentru cunoa]terea, 
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respectarea ]i aplicarea normelor juridice ]i termin`nd cu 
exercitarea for\ei coercitive a colectivit[\ii @mpotriva celor care 
adopt[ o conduit[ neconcordant[ cu cea prescris[ prin norma 
juridic[. #n sens structural no\iunea de administra\ie public[ 
reprezint[ totalitatea structurilor care desf[]oar[ activitatea de 
transpunere @n practic[ a normelor juridice. 

Referitor la conceptul fenomen administrativ, @n ciuda 
faptului c[ acesta este des utilizat, defini\iile @nt`lnite @n 
literatura de specialitate sunt mai pu\ine la num[r.  

Analiz`nd al[turarea de cuvinte fenomen administrativ - 
pornind de la faptul c[ substantivul fenomen provine din 
fran\uzescul phénomène ]i este definit ca fiind "Manifestarea 
exterioar[ a esen\ei unui lucru, unui proces, etc., care este 
accesibil[ @n mod nemijlocit"29 ]i adjectivul administrativ care 
provine din latinescul administrativus fiind tradus prin "care 
apar\ine administra\iei, privitor la administra\ie" - apreciem c[ 
acest concept reprezint[ manifestarea exterioar[ a esen\ei 
administra\iei publice. 

Administra\ia public[ @n accep\iunea func\ional[ cuprinde 
un ansamblu de fapte administrative ]i opera\iuni materiale, 
considerate @mpreun[ cu cauzele care le determin[ ]i cu factorii 
care influen\eaz[ - pe drumul de la idee la realitate - forma ]i 
fondul lor.  

Administra\ia public[ @n accep\iunea structural[ se refer[ 
la totalitatea alc[tuirilor sociale cuprinz`nd personal, mijloace 
materiale ]i financiare, @nzestrate cu competen\[ ]i, uneori, cu 
personalitate juridic[, alc[tuiri constituite pentru a ac\iona @n 
vederea transpunerii @n practic[ a actelor normative. Rezult[, 
deci, c[ fenomenul administrativ se refer[ la ansamblul 
complex al cuno]tin\elor despre activitatea de creare a 

                                                 
29 Dic ionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, 
1998, p. 373 
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condi\iilor pentru aplicarea @n practic[ a actelor juridice 
normative, despre activitatea de aplicare nemijlocit[ ]i de 
asigurare a aplic[rii acestor acte, despre cei care desf[]oar[ 
aceast[ activitate ]i despre mijloacele pe care le utilizeaz[. 

Sf`r]itul mileniului al doilea ]i primul deceniu al 
mileniului al treilea au fost momente istorice remarcabile 
pentru statele din sud-estul Europei, @n special, pentru @ntreaga 
lume, @n general. Este vorba despre @nl[turarea regimurilor 
politice totalitare din \[rile Europei de est ]i re@nv[\area sau, 
pentru cei tineri @nv[\area, principiilor democra\iei. Popoarele 
statelor, care s-au autoeliberat de dictatur[, au intrat @n contact 
cu o realitate nou[ la vestul fostei cortine de fier: existen\a 
Uniunii Europene.  

Aceste popoare au trebuit s[ @n\eleag[ acest concept ]i @n 
scurt timp au ajuns la concluzia c[ pentru a face din nou parte 
din via\a continentului Europa, f[r[ defazaje la nivelul vie\ii 
economico-sociale, este necesar s[ devin[ membre ale Uniunii 
Europene. Au aflat astfel c[ dup[ crearea Comunit[\ilor 
Europene @n literatura juridic[ de specialitate din domeniul 
drept adminsitrativ s-a pus problema "dac[ asist[m la na]terea 
unei noi administra\ii sau numai a unui mecanism viz`nd 
asigurarea cooper[rii @ntre administra\iile na\ionale"30. 

Statele din Europa de Est - devenite membre ale Uniunii 
sau aspirante la aceast[ calitate - tr[iesc realitatea c[ Uniunea 
european[ trece printr-o faz[ @n care "nu se poate spune c[ 
vechile state suverane mai exist[ @n forma lor clasic[, dar nici 
nu se poate vorbi de o real[ integrare"31. Practic, Europa 
tr[ie]te realitatea unui sistem care se transform[ continuu, 

                                                 
30 Ioan alexandru, .a., Drept administrativ european, Editura Lumina Lex, 
Bucure ti, 2005, p.9 
31 Idem. 
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sistem care, din punct de vedere juridic, nu este nici organiza\ie 
interna\ional[, nici stat federal. 

Pentru a putea @n\elege ]i defini conceptul de 
administra\ie public[ european[ trebuie avute @n vedere c`teva 
aspecte:  

 discu\iile referitoare la conceptul de suveranitate; 
 paradoxul ordinii juridice comunitare; 
 con\inutul conceptului de drept administrativ european; 
 izvoarele dreptului administrativ european; 
 principiile generale ale dreptului administrativ 

european. 
De @ndat[ ce au fost clarificate aspectele fundamentale 

referitoare la conceptul de administra\ie public[ european[, 
pentru a defini con\inutul conceptului de fenomen 
administrativ @n spa\iul european este necesar[ precizarea 
conceptelor Spa\iu Public European, Spa\iul Administrativ 
European ]i @n\elegerea procesului decizional @n Uniunea 
European[. 

Cu privire la conceptul de suveranitate s-a afirmat c[ 
ordinea comunitar[ se bazeaz[ pe ideea de "suveranitate 
exercitat[ @n comun", ceea ce corespunde ideii ce "suveranitate 
divizibil[", idei considerate corespunz[toare pentru a descrie 
func\ionarea unui mecanism integra\ionist de tipul Uniunii 
Europene32. 

"Paradoxul" comunitar const[ @n aceea c[ @ntemeiatorii 
celor trei Comunit[\i europene au avut ideea de a construi o 

                                                 
32 A se vedea: Leontin - Jean Constantinesco, La nature juridique des 
communautes européennes, Conferin a Raul Henry  Spaak, Liège, 1980; 
J.V. Luis, L'ordre juridique communautaire, edi ia a -5-a, Paris, 1989; 
Andrei Popescu, Ion Jinga, Organiza ii europene i euroatlantice, Ed. 
Lumina Lex, 2001. 
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ordinea comunitar[ se bazeaz[ pe ideea de "suveranitate 
exercitat[ @n comun", ceea ce corespunde ideii ce "suveranitate 
divizibil[", idei considerate corespunz[toare pentru a descrie 
func\ionarea unui mecanism integra\ionist de tipul Uniunii 
Europene32. 

"Paradoxul" comunitar const[ @n aceea c[ @ntemeiatorii 
celor trei Comunit[\i europene au avut ideea de a construi o 

                                                 
32 A se vedea: Leontin - Jean Constantinesco, La nature juridique des 
communautes européennes, Conferin a Raul Henry  Spaak, Liège, 1980; 
J.V. Luis, L'ordre juridique communautaire, edi ia a -5-a, Paris, 1989; 
Andrei Popescu, Ion Jinga, Organiza ii europene i euroatlantice, Ed. 
Lumina Lex, 2001. 
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ordine juridic[ intern[ prin mijloace tehnico-juridice a c[ror 
baz[ este dat[ de tratatul interna\ional33. 

Consecin\a aceastui paradox se vede direct @n sursele 
dreptului comunitar, surse care sunt constituite @ntr-o ierarhie 
@n fruntea c[reia se afl[ Tratatele de la paris ]i Roma34. #n 
literatura juridic[ s-a exprimat punctul de vederec[ ordinea 
juridic[ european[35 poate fi v[zut[ ca un sistem format din: 

 subsistemul dreptului administrativ european36; 
 dreptul bancar european37; 
 dreptul comercial european; 
 dreptul monetar european; 
 dreptul fiscal european; 
 dreptul vamal european; 
 dreptul european al agriculturii; 
 dreptul european al transporturilor; 
 dreptul european al mediului; 
 dreptul european al asigur[rilor, etc. 
Izvoarele dreptului administrativ european se pot clasifica 

@n 38: 
a. Izvoare scrise: 
 
a1. Drept comunitar originar sau primar 
1. Tratatul de constituire a Comunit[\ii Europene a 

C[rbunelui ]i O\elului - 18 aprilie 1951; 
                                                 
33 Ioan alexandru, op.cit., p.16. 
34 Augustina Dumitra cu, Particularit i ale ordinii juridice comunitare, 
www.uniuneaeuropeana.go.ro 
35 Ioan alexandru, op.cit., p.16 
36 Jurgen Schwarze, european Administrative Law, Office for official 
publications of the European communities, Sweet and Maxwell, 1992 
37 Andrei Popescu, Nicolae voiculescu, Dreptul social european, Editura 
Funda iei România de Mâine, Bucure ti, 2003. 
38 Ioan Alexandru, op.cit., p.70-95 
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2. Tratatul de constituire a Comunit[\ii Economice 
Europene, intrat @n vigoare la 1 ianuarie 1958; 

3. Tratatul de constituire a Comunit[\ii Europene a 
Energiei Atomice - intrat @n vigoare la 1 ianuarie 1958; 

4. Tratatul de fuziune, care a constituit un consiliu ]i o 
Comisie unice pentru toate cele trei Comunit[\i - 8 aprilie 
1965; 

5. Actul Unic European, intrat @n vigoare la 1 iulie 1987; 
6. Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat la 

Maastricht la 7 februarie 1992 ]i intrat @n vigoare la 1 
noiembrie 1993; 

7. Tratatul de la Amsterdam, 2 octombrie 1997; 
8. tratatul de la Nisa, deschis spre ratificare la 26 

februarie 2001; 
9. Tratatul instituind o Constitu\ie pentru Europa care va 

intra @n vigoare la 1 noiembrie 2006, cu condi\ia ca toate 
instrumentele de ratificare s[ fi fost depuse, sau @n prima zi a 
celei de a doua luni ce urmeaz[ depunerii instrumentului de 
ratificare de c[tre ultimul stat semnatar care @ndepline]te 
aceast[ formalitate; Acest tratat va abroga, prin intrarea sa @n 
vigoare, tratatul de instituire a Comunit[\ii Europene ]i Tratatul 
privind Uniunea European[. 

10. Tratatele de adeziune ale \[rilor care au aderat 
ulterior la Comunit[\i; 

11. Tratatele de modificare va statutelor institu\iilor 
europene. 

 
a2. Drept comunitar derivat (sau legisla\ia secundar[):  

 regulamentul; 
 directiva; 
 decizia; 
 recomandarea; 
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 avizul; 
a3. dreptul comunitar complementar (sau drept ter\iar): 
 acorduri interna\ionale la care Comunitatea European[ 

este parte; 
 conven\iile @ntre statele membre care creeaz[ norme 

uniform aplicabile pe teritoriul Uniunii Europene. 
 
b. Dreptul cutumiar; 
c. Jurispruden\a. 
Jurispruden\a Cur\ii Europene de Justi\ie a avut un rol 

important @n fixarea principiilor dreptului administrativ 
european. Printre aceste principii se num[r[: 

 principiul interpret[rii uniforme, conform c[ruia 
no\iunile juridice folosite @n dreptul comunitar trebuie s[ fie 
interpretate ]i aplicate @n mod uniform @n ansamblul 
Comunit[\ii @n func\ie de scopurile urm[rite de reglementarea 
european[; 

 principiul autonomiei de interpretare, conform c[ruia o 
dispozi\ie comunitar[ trebuie interpretat[ @n func\ie ]i @n cadrul 
propriilor surse comunitare, f[r[ invocarea vreunei prevederi a 
dreptului na\ional, cu excep\ia cazului c`nd exist[ trimiteri 
exprese la legea sau cutuma unei \[ri ter\e. 

Principiile generale ale dreptului administrativ european 
sunt: 

 @ncredere ]i previzibilitate; 
 deschidere ]i transparen\[; 
 r[spunderea delictual[ a administra\iei comunitare; 
 eficien\[ ]i eficacitate. 
No\iunea de administra\ie public[ european[administra\ie public[ european[ are ]i ea o 

accep\iune material[, care se refer[ la activitatea de organizare 
a execut[rii ]i de executare @n concret a legisla\iei comunitare 
prin ac\iuni cu caracter de dispozi\ie sau ac\iuni cu caracter de 
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presta\ie ]i alta formal[ sau structural[ care se refer[ la 
structurile administrative europene care realizeaz[ aceast[ 
activitate. 

Dac[ definirea no\iunii de administra\ie public[ 
european[ este simpl[ prin analogie cu defini\iile administra\iei 
publice na\ionale, definirea con\inutului conceptului de drept 
administrativ european nu se mai poate realiza @n aceea]i 
manier[ simpl[. 

S-a n[scut @ntrebarea "care sunt punctele comune ]i 
diferen\ele de solu\ii re\inute de sistemele de drept 
administrativ na\ionale"11, concluzion`ndu-se c[ dreptul 
comunitar european are nevoie de a fi completat ]i dezvoltat. 
S-a afirmat c[ dreptul comunitar este format @n primul r`nd din 
norme de drept administrativ, @n particular de drept 
administrativ economic ]i management public.12 

Realitatea rela\iilor sociale din cadrul Uniunii Europene a 
ar[tat, deja, c[ trebuie s[ existe ni]te principii referitoare la 
administrarea prin drept, c[ trebuie realizat[ o conducere 
administrativ[ nediscriminatorie ]i echitabil[, c[ trebuie 
asigurat[ siguran\a legal[, protec\ia drepturilor legitime ]i 
men\inerea unui proces administrativ corect ]i echitabil, c[ 
trebuie respectat[ propor\ionalitate. aceste elemente sunt 
punctul de plecare ]i miezul procesului de constituire a 
adreptului administrativ european.13 

De]i exist[ particularit[\i ce diferen\iaz[ sistemele 
na\ionale de drept cu privire la con\inutul conceptelor lege ]i 
administra\ie public[, totu]i se observ[ c[ sunt create premisele 

                                                 
11 Ioan Alexandru, op. cit., p. 19 
12 Jürgen Schwarze, Droit administratif européen, vol. I, office des 
publication officielles des Communautés Européenes, Bruylant, Bruxelles, 
1994 
13 Ioan Alexandru, Drept administrativ comparat, Edi ia a II-a, Editura 
Lumina Lex, Bucure ti, 2003, p.319 
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presta\ie ]i alta formal[ sau structural[ care se refer[ la 
structurile administrative europene care realizeaz[ aceast[ 
activitate. 
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administrativ european nu se mai poate realiza @n aceea]i 
manier[ simpl[. 

S-a n[scut @ntrebarea "care sunt punctele comune ]i 
diferen\ele de solu\ii re\inute de sistemele de drept 
administrativ na\ionale"11, concluzion`ndu-se c[ dreptul 
comunitar european are nevoie de a fi completat ]i dezvoltat. 
S-a afirmat c[ dreptul comunitar este format @n primul r`nd din 
norme de drept administrativ, @n particular de drept 
administrativ economic ]i management public.12 

Realitatea rela\iilor sociale din cadrul Uniunii Europene a 
ar[tat, deja, c[ trebuie s[ existe ni]te principii referitoare la 
administrarea prin drept, c[ trebuie realizat[ o conducere 
administrativ[ nediscriminatorie ]i echitabil[, c[ trebuie 
asigurat[ siguran\a legal[, protec\ia drepturilor legitime ]i 
men\inerea unui proces administrativ corect ]i echitabil, c[ 
trebuie respectat[ propor\ionalitate. aceste elemente sunt 
punctul de plecare ]i miezul procesului de constituire a 
adreptului administrativ european.13 

De]i exist[ particularit[\i ce diferen\iaz[ sistemele 
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pentru o accep\iune unanim acceptate a conceptului de "lege 
administrativ[" ]i anume "un set de principii ]i reguli care se 
refer[ la organizarea ]i managementul administra\iei publice ]i 
la rela\iile dintre administra\ii ]i cet[\eni".14 

Deci, pornind de la realitatea c[ orice norm[ juridic[ are 
un con\inut determinat de o multitudine de factori care definesc 
con\inutul rela\iilor sociale pe care le reglementeaz[ norma 
respectiv[, se poate concluziona c[, @n egal[ m[sur[, normele 
de drept administrativ na\ional ale statelor membre ale Uniunii 
Europene sau aspirante la aceast[ calitate ]i normele de drept 
administrativ european sunt @ntr-o permanent[ schimbare @n 
sensul perfec\ion[rii lor. #n consecin\[ ]i con\inutul conceptului 
de administra\ie public[ la nivel na\ional sau comunitar este 
@ntr-o permanent[ modificare. 

Rezult[ c[ ansamblul complex de cuno]tin\e care descriu 
administra\ia public[ - fenomenul administrativ - de la nivel 
na\ional sau de la nivelul Uniunii europene se afl[ @ntr-un 
permanent proces de completare. 

Acest procesAcest proces evol evolutiv descutiv descrie tocmairie tocmai caracterul dinamic  caracterul dinamic 
al fenomenului administrativ @n spa\iul al fenomenului administrativ @n spa\iul caracter european. european. 

Acest poate fi exemplificat   ]i prin aceea c[   înc[ din 
anul 1991 a fost reglementat[ la nivel constitu\ional institu\ia 
Avocatului Poporului ]i prin aceea c[  Legea nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ a reglementat calitatea 
procesual[ activ[ a  Avocatului  Poporului. De asemenea 
analiza rapoartelor de activitate ale Avocatului Poporului din 
România pe anii 2003, 2004  eviden iaz  urm toarele: 

 
1. În anul 2002: 
 s-au primit din ar  5999 peti ii din care s-au constituit 

716 dosare, fiind solu ionate 651 dosare, din care 307 dosare au 

                                                 
14 J. Ziller, Administrations comparées: les systemes politoco-administratifs 
de l'Europe des Douze, Montchrestien, Paris, 1993 
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con inut sesiz ri care s-au confirmat, iar din str in tate s-au 
primit 21 peti ii; 

 s-au formulat 180 puncte de vedere, pe baza solicit rii 
Cur ii Constitu ionale, cu privire la excep iile de 
neconstitu ionalitate. 
 

2. În anul 2003: 
 au fost înregistrate 5400 peti ii din ar  i 25 din 

str in tate; 
 au fost acordate 3866 audien e; 
 au fost înregistrate 2025 apeluri telefonice; 
 au fost efectuate din oficiu 23 anchete; 
 a fost formulat un raport special privind executarea 

pedepselor în peniteciare; 
 au fost exprimate 386 puncte de vedere cu privire la 

excep iile de neconstitu ionalitate; 
 au fost formulate 308 notific ri privind prelucrarea de 

date cu caracter personal; 
 au fost formulate 186 de îndrum ri acordate 

operatorilor de date cu caracter personal; 
 în materia înregistr rii persoanelor fizice i juridice ca 

operatori de date cu caracter personal au fost înregistrate 266 
cazuri. 

 
3. În anul 2005: 
 s-au primit din ar  5465 peti ii, iar din str in tate 38, 

din care 8 au fost trimise Mediatorului European; 
 s-au acordat 8529 audien e; 
 s-au înregistrat prin dispecerat 3475 apeluri telefonice; 
 s-au efectuat 52 anchete; 
 s-au emis 11 recomand ri; 

 100

con inut sesiz ri care s-au confirmat, iar din str in tate s-au 
primit 21 peti ii; 

 s-au formulat 180 puncte de vedere, pe baza solicit rii 
Cur ii Constitu ionale, cu privire la excep iile de 
neconstitu ionalitate. 
 

2. În anul 2003: 
 au fost înregistrate 5400 peti ii din ar  i 25 din 

str in tate; 
 au fost acordate 3866 audien e; 
 au fost înregistrate 2025 apeluri telefonice; 
 au fost efectuate din oficiu 23 anchete; 
 a fost formulat un raport special privind executarea 

pedepselor în peniteciare; 
 au fost exprimate 386 puncte de vedere cu privire la 

excep iile de neconstitu ionalitate; 
 au fost formulate 308 notific ri privind prelucrarea de 

date cu caracter personal; 
 au fost formulate 186 de îndrum ri acordate 

operatorilor de date cu caracter personal; 
 în materia înregistr rii persoanelor fizice i juridice ca 

operatori de date cu caracter personal au fost înregistrate 266 
cazuri. 

 
3. În anul 2005: 
 s-au primit din ar  5465 peti ii, iar din str in tate 38, 

din care 8 au fost trimise Mediatorului European; 
 s-au acordat 8529 audien e; 
 s-au înregistrat prin dispecerat 3475 apeluri telefonice; 
 s-au efectuat 52 anchete; 
 s-au emis 11 recomand ri; 

 100

con inut sesiz ri care s-au confirmat, iar din str in tate s-au 
primit 21 peti ii; 

 s-au formulat 180 puncte de vedere, pe baza solicit rii 
Cur ii Constitu ionale, cu privire la excep iile de 
neconstitu ionalitate. 
 

2. În anul 2003: 
 au fost înregistrate 5400 peti ii din ar  i 25 din 

str in tate; 
 au fost acordate 3866 audien e; 
 au fost înregistrate 2025 apeluri telefonice; 
 au fost efectuate din oficiu 23 anchete; 
 a fost formulat un raport special privind executarea 

pedepselor în peniteciare; 
 au fost exprimate 386 puncte de vedere cu privire la 

excep iile de neconstitu ionalitate; 
 au fost formulate 308 notific ri privind prelucrarea de 

date cu caracter personal; 
 au fost formulate 186 de îndrum ri acordate 

operatorilor de date cu caracter personal; 
 în materia înregistr rii persoanelor fizice i juridice ca 

operatori de date cu caracter personal au fost înregistrate 266 
cazuri. 

 
3. În anul 2005: 
 s-au primit din ar  5465 peti ii, iar din str in tate 38, 

din care 8 au fost trimise Mediatorului European; 
 s-au acordat 8529 audien e; 
 s-au înregistrat prin dispecerat 3475 apeluri telefonice; 
 s-au efectuat 52 anchete; 
 s-au emis 11 recomand ri; 

 100

con inut sesiz ri care s-au confirmat, iar din str in tate s-au 
primit 21 peti ii; 

 s-au formulat 180 puncte de vedere, pe baza solicit rii 
Cur ii Constitu ionale, cu privire la excep iile de 
neconstitu ionalitate. 
 

2. În anul 2003: 
 au fost înregistrate 5400 peti ii din ar  i 25 din 

str in tate; 
 au fost acordate 3866 audien e; 
 au fost înregistrate 2025 apeluri telefonice; 
 au fost efectuate din oficiu 23 anchete; 
 a fost formulat un raport special privind executarea 

pedepselor în peniteciare; 
 au fost exprimate 386 puncte de vedere cu privire la 

excep iile de neconstitu ionalitate; 
 au fost formulate 308 notific ri privind prelucrarea de 

date cu caracter personal; 
 au fost formulate 186 de îndrum ri acordate 

operatorilor de date cu caracter personal; 
 în materia înregistr rii persoanelor fizice i juridice ca 

operatori de date cu caracter personal au fost înregistrate 266 
cazuri. 

 
3. În anul 2005: 
 s-au primit din ar  5465 peti ii, iar din str in tate 38, 

din care 8 au fost trimise Mediatorului European; 
 s-au acordat 8529 audien e; 
 s-au înregistrat prin dispecerat 3475 apeluri telefonice; 
 s-au efectuat 52 anchete; 
 s-au emis 11 recomand ri; 



 101

 s-au exprimat 1005 puncte de vedere cu privire la 
excep iile de neconstitu ionalitate i s-a formulat o obiec ie de 
neconstitu ionalitate; 

 s-au ridicat de c tre Avocatul Poporului 2 excep ii de 
neconstitu ionalitate; 

 au fost formulate 1222 notific ri privind prelucrarea de 
date cu caracter personal; 

 au fost acordate operatorilor de date cu caracter 
personal 577 de îndrum ri; 

 în materia înregistr rii persoanelor fizice i juridice ca 
operatori de date cu caracter personal s-au înregistrat 1317 
cazuri. 
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CONTROLUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 

EFECTUAT DE CATRE INSTITU IA  
AVOCATULUI POPORULUI I CÂTEVA 

 ELEMENTE DE DREPT COMPARAT 
 
 

Nedelescu Gheorghe  
Viceprimar municipiul Craiova 

 
Tatiana Lul  

Masterand la masterul „Guvernare modern   
i guvernare locala”, jurist 

 
Printre numeroasele organisme create dup  Revolu ia din 

1989 i mai ales dup  Constitu ia din 1991 i caracterizate 
drept institu ii administrative autonome fa  de Guvern, exist  
câteva a c ror misiune este total sau în parte controlul 
administra iei: Consiliul Concuren ei (Legea nr.21/1996 
O.U.G., nr.121/2003, Legea nr.184/2004), Comisia de 
Supraveghere a Asigur rilor (Legea nr.32/2000, Legea 
nr.76/2003), Consiliul Na ional de Evaluare Academica (Legea 
nr.88/1993), Consiliul Na ional al Audiovizualului (Legea 
nr.48/1992, Legea nr.504/2002), Consiliul Na ional pentru 
Studierea Arhivelor Securit ii (C.N.S.A.S. – Legea 
nr.197/1999), dar i institu ia Avocatului Poporului (Legea 
nr.35/1997, Legea nr.181/2002, H.G. nr.233/2004) si Curtea de 
Conturi (Legea nr.94/1992) al c ror rol trebuie men ionat, fie i 
pentru faptul c  aceste institu ii sunt foarte solicitate i declar  
c  au toat  buna inten ie de a îmbun t ii rela iile cu cet enii1. 
Avocatul Poporului este denumirea constitu ional  sub care s-a 

                                                 
1 Ioan Alexandru, coordonator Mihaela Carausan, Sorin Bucur – Drept 
administrativ, Editura Lumina Lex Bucuresti 2005, Pag.509 
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administra iei: Consiliul Concuren ei (Legea nr.21/1996 
O.U.G., nr.121/2003, Legea nr.184/2004), Comisia de 
Supraveghere a Asigur rilor (Legea nr.32/2000, Legea 
nr.76/2003), Consiliul Na ional de Evaluare Academica (Legea 
nr.88/1993), Consiliul Na ional al Audiovizualului (Legea 
nr.48/1992, Legea nr.504/2002), Consiliul Na ional pentru 
Studierea Arhivelor Securit ii (C.N.S.A.S. – Legea 
nr.197/1999), dar i institu ia Avocatului Poporului (Legea 
nr.35/1997, Legea nr.181/2002, H.G. nr.233/2004) si Curtea de 
Conturi (Legea nr.94/1992) al c ror rol trebuie men ionat, fie i 
pentru faptul c  aceste institu ii sunt foarte solicitate i declar  
c  au toat  buna inten ie de a îmbun t ii rela iile cu cet enii1. 
Avocatul Poporului este denumirea constitu ional  sub care s-a 

                                                 
1 Ioan Alexandru, coordonator Mihaela Carausan, Sorin Bucur – Drept 
administrativ, Editura Lumina Lex Bucuresti 2005, Pag.509 
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organizat i func ioneaz  în România clasica institu ie a 
ombudsmanului2 . 

Ombudsmanul este de sorginte nealeas  i s-a r spândit 
în Europa sub diverse denumiri precum: comisar parlamentar, 
ap r torul poporului (Spania), ap r tor public, mediatorul 
public, protector de justi ie (Portugalia) mediatorul republicii 
(Fran a), avocatul poporului, procuror parlamentar. În rile 
occidentale europene în afara ombudsmanilor cu competen  
general  exist  i ombudsmani specializa i pe domenii precum: 
protec ia consumatorilor, pentru drepturile copilului, pentru 
protec ia persoanelor cu handicap etc.. În Olanda în afara 
ombudsmanului na ional exist  i ombudsmani locali. De 
asemenea, exist  i un ombudsman european (mediatorul 
european) care se afl  în fruntea Asocia iei Ombudsmanilor 
Europeni. 

Ombudsmanul este o persoan  independent  numit  de 
regul  de c tre Parlament pentru supravegherea ac iunilor 
administra iei în rela ia cu cet enii  i care încearc  s  rezolve 
litigiile administra ie-cet ean. 

Institu ia Avocatului Poporului a fost înfiin at  prin 
Legea nr. 35/1997 (republicat  în 2004) iar în prezent este 
reglementat  în art. 58, 59 i 60 din Constitu ia revizuit  în 
2003. Competen ele sale au fost amplificate prin Legea 
nr.181/2002 i Legea nr.233/2004. 

Avocatul Poporului este numit de c tre ambele camere 
ale Parlamentului pe o perioad  de 5 ani pentru ap rarea 
drepturior i libert ilor persoanelor fizice. Adjunc ii avocatului 
poporlui sunt specializa i pe domenii de activitate. Avocatul 
Poporului i adjunc ii s i nu pot îndeplini nici o alt  func ie 
public  sau privat , cu excep ia func iilor didactice din 
înv mântul superior, iar organizarea i func ionarea acestei 
institu ii se stabile te prin legea organic . 
                                                 
2 M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, El. Simina Tanasescu, 
Constitutia Romaniei revizuit , Ed. Allbeck Bucure ti 2004.   
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Constitu ia mai precizeaz  c  avocatul poporului î i 
exercit  atribu iile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate 
în drepturile i libert ile lor, în limitele stabilite de lege iar 
autorit ile publice sunt obligate s  asigure sprijinul necesar în 
exercitarea atribu iilor sale. Avocatul poporului prezint  celor 
dou  camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea 
acestora. Rapoartele pot con ine recomand ri privind legisla ia 
sau m suri de alt  natur , pentru ocrotirea drepturilor i 
libert ilor cet enilor. 

Fa  de aceste disponibilit i constitu ionale, dar mai ales 
a celor cuprinse în Legea nr.35/1997 i Legea nr.181/2002 
rezult  clar c  aceast  institu ie este competent  s  controleze 
activitatea autorit ilor administra iei publice i a func ionarilor 
s i i s  fac  recomand ri sesizând ilegalit ile ac iunilor 
administra iei publice. Mai mult, are dreptul s  fac  anchete 
proprii i s  cear  orice informa ie sau documente necesare 
anchetei, s  audieze i s  ia declara ii de la conduc torii 
autorit ilor administra iei publice i de la func ionarii care 
ob in informa ii utile solu ion rii cauzelor.  

 Activitatea avocatului poporului se afl  într-o progresie 
constant . Cererile care i se prezint  se refer  la cele  mai 
diverse activit i adminstrative. 

Dac  citim rapoartele anuale, este evident c  instruc ia 
dosarelor apare ca lung  i dificil  rezistent  la nou i iner ia 
administra iei necesit  ac iuni perseverente cu atât mai mult cu 
cât nu e vorba s  se ob in  doar aplicarea strict  a normei de 
drept. Chiar dac  i se aduc la cuno tin  litigii care, uneori sunt 
de competen a judec torului, rolul Avocatului Poporului este 
mai ales acela de a interveni în cazul disfunc iilor în serviciile 
publice care scap  în mod normal contrlolui jurisdic ional sau 
atunci când ac iunea administrativ  chiar conform  cu norma 
de drept conduce pân  la urm  la nedrept i. 

În doctrin  exist  opinii contradictorii cu privire la natura 
juridic  a acestei institu ii. O prim  opinie calific  Avocatul 
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Poporului cu o autoritate administrativ  autonom  iar  o a doua 
opinie contest  calificativul de autoritate administrativ  
invocându-se anumite tr s turi juridice particulare care ar 
izvorî în primul rând din faptul c  institu ia Avocatului 
Poporului este reglement  în Capitolul IV Titlul II al 
Constitu iei cu privire la drepturile, libert iile i îndatoriile 
fundamentale i nu la Titlul III Autorit iile Publice. 

Se mai sus ine c  “în aprecierea naturii lor juridice 
trebuie observat  clarific rile legale potrivit c rora: este 
autoritate public  autonoma i independen a fa  de orice 
autoritate public ; nu se substituie autorit ilor publice, nu 
poate fi supus  nici unui mandat imperativ, iar activitatatea sa 
are un caracter public”. 

A adar, nu este o autoritate administrativ  întrucât nu este 
reglementat  la Titlul III al Autorit ii Publice ceea ce ne-ar 
sugera ini ial c  Avocatul Poporului nu este nici cel pu in 
“autoritate publica autonom  i independent  fa  de orice 
autoritate public ” de i potrivit Constitu iei prezint  rapoarte 
anuale Parlamentului c ruia oricum nu i se poate contesta 
calitatea de autoritate public . 

Astfel, dup  cum am mai ar tat prin Constitu ia din 1991 
i prin legi organice ulterioare au fost organizate mai multe 

institu ii ale administra iei centrale a statului denumite 
autorit i autonome, de i, acestea sunt independente doar fa  
de Guvern i ministere, dar nu i fa  de Parlament. 

Toate aceste institu ii exercit  din punct de vedere al 
con inutului atribu iilor lor, misiuni care in indiscutabil de 
func iile puterii executive, mai exact organizeaz  executarea i 
execut  în concret legea, asigur  aplicarea legilor, asigur  
diverse servicii publice sau au activit i administrativ-
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i în opinia noastr  Avocatul Poporului nu poate fi decât 
o institu ie, o autoritate administrativ  deoarece nu poate ine 
nici de legislativ i nici de puterea judec toreasc . 

i totu i, se pune problema controlului exercitat: dac  
este autoritate administrativ  Avocatul Poporului în ciuda 
“autonomiei” care nu asigur  decât un control intern i în plus 
risc  s - i piard  specificitatea. Tocmai de aceea credem c  se 
poate de principiu admite accentuata particularitate a acestei 
institu ii de i eliminarea cuvântului “administrativ ” i 
calificativul de “autoritate autonom ” este pur simbolic  
deoarece nu se modific  astfel regimul juridic i aria de 
competen 4. 

În acest context amintim i unele forme de protec ie a 
cet enilor prin dreptul administrativ în unele ri europene:    
Fran a 

Administra ia este supus  supravegherii printr-un 
mediator, care este numit de guvern, dar ac ioneaz  
independent. Acesta este invitat de un membru al 
Administra iei Na ionale sau de un senator, de cele mai multe 
ori la cererea cet eanului s  investigheze deficien ele în 
administra ie i unde este cazul s  propun  îmbun t iri. 
Func ia de mediator creat  în 1973 a fost inspirat  de modelul 
scandinav al ombudsmanului, de i pozi ia lui este mai slab  i 
este mai aproape de cea de împuternicit parlamentar Britanic 
care similar, nu poate fi abordat direct de public5. 

Anglia 
Administra ia este, de asemenea subiect al superviz rii 

parlamentare, separat de responsabilitatea înaintea 
Parlamentului i timpul pentru r spunsurile la interpret ri, 
diversele departamente administrative sunt supravegheate de 
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a a numitele comitete alese care sunt organizate de Parlament 
în scopul de a supraveghea anumite compartimente i puteri ale 
administra iei. 

Crearea în 1967 a institu iei Comisarului Parlamentar 
pentru administra ie a fost inspirat  de modelul olandez a 
ombudsmanului (în Marea Britanie, Comisarul Parlamentar – 
persoana cu autoritatea de a ancheta i pronun a chestiuni 
legate de prejudiciile cet eniilor, împotriva p r ii executive a 
Guvernului); dar în multe privin e reprezint  doar o palid  
reflec ie a corespondentului s u danez, deorece Comisarul este 
numit de primul-ministru ( i nu ales de Parlament) i el poate 
ac iona numai când un caz i-a fost indicat de un membru al 
Parlamentului, în loc s  fie abordat direct de c tre cet eanul 
interesat6. 

În rile scandinave 
Controlul asupra administra iei este exercitat de c tre 

ombudsman care este o personalitate independent  i respectat  
desemnat  de c tre Parlament i al c rui rol const  în a rezolva 
plângerile administra iilor contra administra iei i de a se folosi 
de influen a sa pentru a determina administra ia public  de a 
reveni cu privire la erorile comise7. 

De altfel institu ia Avocatului Poporului denumit  
“Mediatorul european” a adoptat o rezolu ie prin care se aprob  
un: “Cod al Bunei Administr ri”, pe care institu iile i 
organismele comunitare, autorit iile administrative i 
func ionarii lor trebuie s  le respecte în rela iile cu publicul. 
Ideea unui astfel de Cod a fost propus  pentru prima dat  de 
deputatul european Roy Perry în 1998. Mediatorul european a 
redactat textul în urma unei anchete referitoare la aceast  
ini iativ  i l-a prezentat Parlamentului European sub forma 
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unui raport special. Rezolu ia Parlamentului privind Codul s-a 
bazat pe propunerea Mediatorului, cu câteva modific ri aduse 
de domnul Perry, raportor pentru Comisia de Peti ii a 
Parlamentului European. 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a 
fost proclamat  în cursul reuniunii la nivel înalt de la Nisa în 
decembrie 2000. Ea con ine ca drepturi fundamentale ale 
cet enilor dreptul la o bun  administrare i dreptul de a sesiza 
Mediatorul European. În cazul unei administr ri defectuase, 
orice cet ean al Uniunii sau orice persoan  fizic  sau juridic , 
având domiciliul sau sediul statutar într-unul din statele 
membre, are dreptul s  sesizeze Mediatorul Uniunii în cazuri 
de administrare defectuoas  în activitatea institu iilor sau 
organismelor comunitare, cu excep ia Cur ii de Justi ie i a 
Tribunalului de prim  instan  în exercitiul atribu iilor lor 
jurisdic ionale. 
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 CONTROLUL ADMINISTRATIV EXERCITAT 

DE AUTORIT I INDEPENDENTE DE TIP 
OMBUDSMAN ÎN ROMÂNIA I ÎN STATELE  

UNIUNII EUROPENE 
 
 
             Lect.univ.dr. Dr gan Silviu C t lin 

 
Necesitatea instituirii controlului asupra administra iei 

publice izvor te din imperativul asigur rii îndeplinirii 
sarcinilor i misiunilor fundamentale conferite ansamblului de 
autorit i i organe administrative, în procesul realiz rii 
valorilor politice statuate prin lege, în interdependen  cu 
nevoia satisfacerii intereselor generale ale societ ii. 

Activitatea de control are menirea de a m sura rezultatele 
ac iunii administrative în aplicarea deciziilor politice i de a 
reprograma activit ile, determinând o intensificare a realiz rii 
ac iunilor administrative de natur  s  asigure îndeplinirea 
func iilor administra iei publice. 

Formele controlului sunt diverse, prezentându-se sub 
forma: controlului parlamentar; controlului jurisdic ional; 
controlului executivului, etc. 

O form  inedit  a controlului administra iei publice, 
c reia i s-a acordat o aten ie deosebit , o constituie controlul 
autorit ilor independente, reflectând tendin ele accentuate, 
manifestate în acest sens la nivel european, de identificare a 
unor mijloace suplimentare de control, menite s  completeze 
cadrul de manifestare a instrumentelor clasice de control. 

Apari ia i dezvoltarea ulterioar  a autorit ilor 
independente de tip ombudsman este determinat  de cre terea 
semnificativ  a sarcinilor puterii legislative, dar i a 
administra iei publice, pe m sura complexit ii din ce în ce mai 
accentuate a vie ii economice i sociale, ale c rei efecte s-au 
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r sfrânt negativ asupra derul rii raporturilor dintre cet eni i 
administra ie, conlucrarea dintre cele dou  p r i nefiind deloc 
facil . 

Numeroase state su recunoscut c  institu iile tradi ionale 
de protec ie juridic  a cet enilor i de control a autorit ilor 
administra iei publice nu mai erau în m sur  s  rezolve aceste 
conflicte, fiind necesar  conceperea i institu ionalizarea unor 
instrumente juridice noi i eficace care s  se alature celor deja 
existente. 

Pe aceste coordonate s-a cristalizat ideea introducerii în 
sistemele na ionale de drept a institu iei mediatorului, având ca 
punct de pornire în construc ia propriei institu ii modelul 
suedez al ombudsmanului, care va servi drept model tuturor 
ombudsmanilor din întreaga lume. 

Propagarea rapid  a sistemului ombudsmanului, în 
special pe continentul european, prin preluarea modelului 
scandinav de c tre state cu forme de stat i guvern mânt din 
cele mai diverse, cu structuri administrative i grade de 
dezvoltare deosebite, constituie argumente suplimentare menite 
a-i aproba utilitatea i viabilitatea. 

România, inspirat  de aceea i tradi ie a ombudsmanului, 
urmând coordonatele evolu iei institu iei, dar i experien a 
celorlalte state europene împrumut  i ea aceast  institu ie, pe 
care o consacr  pe cale constitu ional  prin statuarea 
Avocatului Poporului în anul 1991. 

Apari ia acestei institu ii în cadrul mecanismului politico-
statal s-a dorit a fi o replic  fa  de insuficien a sistemului de 
garan ii jurisdic ionale în materie de ac iune administrativ , ea 
având menirea ca separat de ac iunea politic  s  garanteze 
legalitatea activit ii administra iei publice, urm rind totodat  
ca finalitate ca cet enii s  dispun  de o alt  cale institu ional  
pentru ap rarea drepturilor i intereselor lor. 

De la apari ia sa i pân  în prezent, intitu ia de sorginte 
suedez  a evoluat necontenit, gravitând în jurul unor tr s turi 
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care-i confer   o atare specificitate, pe fondul unei structuri 
fundamentale uniforme, care îns  îi imprim  un grad ridicat de 
flexibilitate, fiind a adar susceptibil  de a fi încorporat  relativ 
u or, prin adaptare în sistemele juridice na ionale ale statelor de 
împrumut. 

Fiecare stat în al c rui sistem juridic reg sim o form  
institu ional  fundamentat  pe modelul ombudsmanului, a 
încercat s  stabileasc  propriei institu ii na ionale un rol 
distinct, s -i circumscrie misiunile i competen ele, furnizându-
i mijloacele necesare, într-un câmp de ac iune bine determinat, 
astfel încât s  dea satisfac ie problemelor nerezolvate ap rute 
în realitatea administrativ , survenite în planul rela iilor 
administra ie-cet ean. 

În prezent, ap rarea drepturilor cet eanului, în rela iile 
acestuia cu administra ia, prin institu ii de tip ombudsman, 
desemneaz  unul dintre aspectele fundamentale ale sistemului 
juridic statal, constituindu-se într-o garan ie eficient  împotriva 
abuzurilor administra iei publice. 

Ombudsmanul, asmiliat „celui care pledeaz  pentru 
altul”, desemneaz  acea instu ie recunoscut  de Constitu ie sau 
printr-un act juridic al autorit ii legiuitoare, condus  de o 
persoan  independent  responsabil  de regul  doar în fa a 
Parlamentului, abilitat  s  primeasc  plângerile cet enilor sau 
care ac oineaz  din proprie ini iativ  pentru ap rarea legalit ii 
actelor juridice sau administrative, face recomand ri ori 
sugestii i care face publice inform ri anuale. 

Specificitatea ombudsmanului deriv  i din mijloacele 
particulare de ac iune întrucât în absen a unei puteri de decizie, 
activitatea pe care o desf oar  are la baz  doar autoritatea sa 
moral , întemeindu-se în principal, pe prestigiul s u. 

Mijloacele specifice uzitate de ombudsman în derularea 
ac iunii sale constau în: persuasiune i influen are; în valoare 
unei magistraturi de opinie; în superioritatea bazat  pe o 
cunoa tere impar ial  a faptelor sau situa iilor; în folosirea 
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tiin ei juridice pentru demonstrarea legalit ii sau ilegalit ii; 
în preden  diplomatic  privitor la concilierea p r ilor în litigiu 
i respectiv într-un sim  al echilibrului i echit ii privitor la 

indentificarea actelor incorecte ale administra iei. 
Din perspectiva rolului ce-i revine, ombudsmanul 

îndepline te urm toarele func iuni: func ia de supraveghere a 
respect rii drepturilor fundamentale i a legalit ii activit ii 
administra iei; func ia de cercetare i de control a 
administra iei publice; func ia de mediere sau de recomandare 
a unor m suri legale; func ia de sanc ionare (penalizare) a 
acelor autorit i care-i îngreuneaz  activitatea. 

În sistemul constitu\ional rom`nesc Avocatul Poporului, 
reprezint[: o autoritate administrativ[ autonom[, aflat[ @n 
subordinea puterii legislative, @nzestrat[ cu competen\[ 
general[ (@n activitatea sa fiind independent[ fa\[ de orice 
autoritate public[); o prelungire a Parlamentului @n ceea ce 
prive]te exercitarea de c[tre aceast[ autoritate public[ a 
func\iilor sale de control asupra Guvernului - conduc[torul 
direct ]i nemijlocit al administra\iei publice; este una dintre 
garan\iile statului democratic ]i de drept, prin asigurarea 
respect[rii drepturilor ]i libert[\ilor cet[\enilor, consfin\ite de 
Constitu\ie ]i de celelalte legi ale statului, este competent[ a 
identifica ]i semnala autorit[\ilor @n drept, abuzurile, erorile, 
neglijen\ele administra\iei publice concretizate @n @nc[lcarea ori 
nesocotirea drepturilor ]i libert[\ilor cet[\enilor de c[tre 
autorit[\ile administra\iei publice; de]i constituie o form[ 
special[ de exercitare a controlului administrativ, nu este 
abilitat[ a se substitui sau supraordona autorit[\ilor 
administra\iei publice @n solu\ionarea cererilor cet[\enilor sau 
litigiilor intervenite @ntre ace]tia ]i administra\ie. 

Prin prisma particularit[\ilor sale, rezult[ f[r[ echivoc 
pozi\ia sa de ponderator ]i supraveghetor al administra\iei 
publice, precum ]i rolul s[u pregnant, @n contextul exercit[rii 
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controlului parlamentar @n materia respect[rii drepturilor 
cet[\enilor, la nivelul administra\iei publice, subordonate 
Guvernului, principala autoritate a puterii executive. 

Din perspectiva finalit[\ii activit[\ii sale, Avocatul 
Poporului, poate cere restabilirea legalit[\ii @n situa\iile c`nd s-
a constatat o @nc[lcare a drepturilor cet[\enilor. Din acest punct 
de vedere, o importanta deosebita o reprezinta analiza naturii ]i 
efectelor juridice ale recomad[rilor emise de c[tre Avocatul 
Poporului. 

Opin`nd asupra naturii juridice a raporturilor de drept 
administrativ, ce se nasc, apreciem ca fiind tipice raporturilor 
administrative de participare (colaborare), dat[ fiind plasarea @n 
sisteme diferite a subiectelor participante la raport, trebuie s[ 
men\ion[m c[ al[turi de principalul subiect de drept, ca subiect 
activ - Avocatul Poporului, subiect pasiv al raportului @l 
constituie @ntotdeauna un organ sau o autoritate a administra\iei 
publice. 

#n ceea ce prive]te obiectul raportului juridic nascut din 
constatarea ca @ntemeiat[ a unei pl`ngeri @naintate Avocatului 
Poporului de c[tre o persoan[ lezat[ @n drepturile sale, acesta 
rezid[ @n dreptul acestei institu\ii de a semnala, prin 
intermediul recomand[rilor emise, @nc[lcarea legalit[\ii de 
c[tre administra\iei, precum ]i obliga\ia corelativ[ a 
autorit[\ilor @n drept de reexaminare a actului sau faptului 
administrativ, presupuse nelegale. Ca atare, dreptului 
Avocatului Poporului de a sesiza o atingere adus[ legalit[\ii, 
exclusiv @n materia drepturilor ]i libert[\ii cet[\ene]ti, rezultat[ 
din verific[rile ]i document[rile prealabile la care este de 
asemenea @ndrep[\it, @i corespunde obliga\ia administra\iei de a 
declan]a un recurs administrativ intern, menit a clarifica, ]i 
eventual a remedia, aspectele de nelegalitate reclamate. 

C`t prive]te con\inutul corect al raporutlui juridic acesta 
se constituie din ansamblul drepturilor ]i obliga\iilor celor dou[ 
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p[r\i participante la raport, subsecvente dreptului ]i obliga\iei 
principale integrate obiectului raportului juridic, respectiv, 
dreptului de sesizare al Avocatului Poporului ]i al obliga\iei 
corelative a administra\iei de reexaminare. 

#n acest context, am ar[tat c[ recomandarea - act 
administrativ, atipic, comport[ o anumit[ specificitate, 
corespunz[toare rolului ]i pozi\iei @n sistem a institu\iei 
Avocatului Poporului, eviden\iind @n principal urm[toarele 
particularit[\i: este opozabil exclusiv autorit[\ilor administra\iei 
publice ori autorit[\ilor publice men\ionate expres de lege 
(Guvern, Parlament); nu are for\[ juridic[ obligatorie, ci doar 
facultativ[, @n privin\a con\inutului s[u, respectiv @n ceea ce 
prive]te m[surile concrete ce se dispun @n cadrul recomand[rii; 
are for\[ obligatorie doar @n ceea ce prive]te reexaminarea de 
c[tre administra\ie a situa\iei ce i-a fost semnalat[ ]i 
cominucarea punctului de vedere rezultat din recursurile 
administrative interne, declan]ate, @n termenele prev[zute de 
lege; executarea actului se  se realizeaz[ de c[tre administra\iei 
doar prin consens, prin convingere, prin @nsu]irea de c[tre 
autorit[\ile administrative a m[surilor ce fac obiectul 
recomand[rii; nu este supus nici unei forme de control, 
administrativ, parlamentar sau judec[toresc; concluziile pe care 
le statueaz[, @n drept ]i @n fapt, asupra cererilor ]i pl`ngerilor 
cet[\enilor, nu au valoare de prob[ @n fa\a instan\elor 
judec[tore]ti; c`mpul s[u de aplicare se limiteaz[ la 
problematica drepturilor ]i libert[\ilor cet[\ene]ti, @nc[lcate de 
administra\ie, @n procesul organiz[rii execut[rii ]i execut[rii @n 
concret a legii; nerespectarea sau @nc[lcarea m[surilor 
recomandate nu sunt supuse unui regim sanc\ionator. 

Am ar[tat c[ dincolo de aceste tr[s[turi, @ns[]i 
terminologia folosit[ de legiuitor pentur consacrarea acestui act 
administrativ - recomandarea, desemneaz[ f[r[ t[gad[, voin\a 
forului legislativ, de a conferi instrumentului de exercitare a 
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p[r\i participante la raport, subsecvente dreptului ]i obliga\iei 
principale integrate obiectului raportului juridic, respectiv, 
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atribu\iilor Avocatului Poporului, valoarea unui act juridic de 
@ndrumare, de orientare a autorit[\ilor administra\iei publice @n 
solu\ionarea cererilor cet[\enilor, ale c[ror drepturilor au fost 
@nc[lcate. 

Cu caracter conclusiv am subliniat c[ prin raportarea 
cadrului legislativ rezervat institu\iei Avocatului Poporului la 
alte reglement[ri de  profil de la nivelul statelor europene, 
inclusiv a Uniunii Europene, ce consacr[ Mediatorul European, 
legisla\ia rom`neasc[ @ndepline]te cerin\ele europene @n 
domeniu, furniz`nd o nou[ insitu\ie juridic[ menit[ a ap[ra 
drepturile ]i libert[\ile cet[\enilor @n rela\ia acestora cu 
administra\ia public[. Totodat[, spre deosebire, de alte sisteme 
na\ionale de drept. Avocatul Poporului ac\ioneaz[ exclusiv @n 
interesul cet[\enilor, nu ]i al persoanelor juridice, cadrul juridic 
fiind din acest punct de vedere, unul restrictiv, putem aprecia 
c[ @n linii generale, cadrul legislativ rezervat acestei institu\ii, 
este unul adecvat, corespunz[tor rolului conferit de Constitu\ie, 
ombudsmanului rom`n. 

Conturarea unei forme de control administrativ 
suplimentar, aflate la @ndem`na unei autorit[\i administrative 
autonome, ce se adaug[ celor clasice, deja existente, 
exercitarea atribu\iilor ce deriv[ din calitatea Avocatului 
Poporului de protejare a drepturilor cet[\enilor, rezultatele 
pozitive ob\inute de aceast[ institu\ie, ne determin[ s[ credem 
c[ implementarea institu\iei ombudsmanului @n sistemul 
rom`nesc de drept constituie o reu]it[, @n beneficiul 
cet[\eanului, dar ]i al consolid[rii statului de drept. 

Cu toate acestea, cu caracter critic, am apreciat ca 
excesive noile prerogative conferite Avocatului Poporului, @n 
virtutea dispozi\iilor revizuite ale Constitu\iei, men\ion`nd @n 
acest sens faptul c[, spre deosebire de institu\iile similare 
europene, ombudsmanului rom`n @i sunt stabilite atribu\iile 
sporite, @n special pe linia controlului constitu\ionalit[\ii legilor 
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precum: prerogativa sesiz[rii Cur\ii Constitu\ionale @n privin\a 
neconstitu\ionalit[\ii legilor, @nainte de promulgarea acestora; 
posibilitatea de a ridica direct, excep\ia de neconstitu\ionalitate 
@n fa\a aceleia]i Cur\i, @n raport de o lege @n vigoare, put`md 
antrena a]adar, controlul de constitu\ionalitate a posteriori al 
legilor. 

Sunt aspecte care pun @n eviden\[ o deta]are pronun\at[ a 
institu\iei Avocatului Poporului fa\[ de modelul clasic al 
ombudsmanului, a c[rei tendin\[ se manifst[ @n planul 
translat[rii ei din zona administrativ[ @n cea constitu\ional[ a 
statului, transform`n-o dintr-o autoritate autonom[ 
administrativ[, subordonat[ Parlamentului, @ntr-o autoritate 
public[ cu importante func\iuni @n cadrul mecanismului statal. 
}i aceasta cu at`t mai mult cu c`t, din analiza comparativ[ a 
institu\iilor de tip ombudsman @n contextul sistemelor de drept 
europene, a reie]it c[ forma preconizat[ a institu\iei rom`ne]ti, 
pare a avea un caracter singular, asemenea solu\ii legislative, 
precum cele de mai sus, nefiind @nt`lnite @n nici un alt sistem de 
drept. 

Tototdat[, date fiind lacunele ]i confuziile create de 
cadrul actual @n vigoare, am opinat asupra necesit[\ii ]i 
oportunit[\ii amend[rii Legii nr.35/1997, cu modific[rile ]i 
complet[rile ulterioare, @n sensul reconsider[rii acelor 
dispozi\ii ale legii ce induc @n prezent interpret[ri ce se pot 
abate de la spiritul actului fundamental, dar ]i al clarific[rii 
fondului reglement[rii, respectiv a elementelor procedurale, 
str`ns legate de mecanismul de solu\ionare a pl`ngerilor 
cet[\enilor, menite a da eficien\[, celeritate ]i coeren\[ 
raporturilor juridice dintre Avocatul Poporului ]i autorit[\ile 
administrative, @n interesul cet[\enilor. 
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INSTITU IA AVOCATULUI POPORULUI 

- Întreb ri frecvente - 
 
 

Asist.univ.dr.Voinea Raluca 
 

Institu ia Avocatului Poporului î i are originile în 
institu ia Ombudsman-ului, care a fost ales pentru prima dat  în 
lume în Suedia în anul 1809. Scopul acestei institu ii era acela 
de a verifica legalitatea comportamentului oficialilor publici, 
de a descoperi existen a unei proaste administra ii în activitatea 
institu iilor comunitare  i organismelor acestora. Modelul 
suedez al acestei institu ii a fost copiat treptat i în timp 
îndelungat de mai multe ri membre ale Uniunii, astfel c , din 
cele 25 de ri membre i 4 candidate, 23 au deja o institu ie 
corespunz toare Ombudsmanu-ului sau sunt pe cale de a creea 
una.  

În România, institu ia Ombudsman-ului este organizat  i 
func ioneaz  sub denumirea constitu ional  de Avocatul 
Poporului. De i Constitu ia din 1991 prevedea înfiin area 
institu iei, ea e creata abia in 1997, prin Legea nr. 35/1997 
privind organizarea i func ionarea institu iei Avocatului 
Poporului. 

 
CE ESTE INSTITU IA AVOCATUL POPORULUI? 

 
Avocatul poporului este o institu ie independent , menit  

s  protejeze cet enii de abuzuri din partea autorit ilor 
administra iei publice (primari, prefecti, ministrii, Politia, 
penitenciare, regii autonome), o persoan  (sau mai multe) 
independent  numit , imputernicit  de c tre Parlament pentru o 
perioad  de 5 ani pentru a supraveghea administra ia. Ea are 
misiunea de a primi toate pl ngerile cet enilor contra 
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de a verifica legalitatea comportamentului oficialilor publici, 
de a descoperi existen a unei proaste administra ii în activitatea 
institu iilor comunitare  i organismelor acestora. Modelul 
suedez al acestei institu ii a fost copiat treptat i în timp 
îndelungat de mai multe ri membre ale Uniunii, astfel c , din 
cele 25 de ri membre i 4 candidate, 23 au deja o institu ie 
corespunz toare Ombudsmanu-ului sau sunt pe cale de a creea 
una.  

În România, institu ia Ombudsman-ului este organizat  i 
func ioneaz  sub denumirea constitu ional  de Avocatul 
Poporului. De i Constitu ia din 1991 prevedea înfiin area 
institu iei, ea e creata abia in 1997, prin Legea nr. 35/1997 
privind organizarea i func ionarea institu iei Avocatului 
Poporului. 

 
CE ESTE INSTITU IA AVOCATUL POPORULUI? 

 
Avocatul poporului este o institu ie independent , menit  

s  protejeze cet enii de abuzuri din partea autorit ilor 
administra iei publice (primari, prefecti, ministrii, Politia, 
penitenciare, regii autonome), o persoan  (sau mai multe) 
independent  numit , imputernicit  de c tre Parlament pentru o 
perioad  de 5 ani pentru a supraveghea administra ia. Ea are 
misiunea de a primi toate pl ngerile cet enilor contra 
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exceselor i abuzurilor administra iei, de a face i a interveni pe 
lang  Guvern, de a controla anumite servicii, de a aplana 
eventuale conflicte cet ean - autoritate public . Ea nu poate, 
îns , s  ofere asisten  justi iabililor i nici s  le asigure 
reprezentarea în instan . 

 
ÎN CE RAPORT SE AFL  AVOCATUL POPORULUI CU 

AUTORIT ILE PUBLICE? 
 

În activitatea sa, Avocatul Poporului este o autoritate 
public  autonom  i  independent  fa  de orice autoritate 
public , iar în exercitarea atribu iilor sale nu se substituie 
autorit ilor publice. Nimeni nu o poate obliga s  se supun  
dispozi iilor sale. Pentru ca activitatea sa s  fie eficient , 
Constitu ia oblig  autorit ile publice s -i asigure sprijinul 
necesar. Acestea au obliga ia s  pun  la dispozi ia Avocatului 
Poporului, în condi iile legii, toate actele, informa iile, 
documentele pe care le de in în leg tur  cu cererile care i-au 
fost adresate. Avocatul Poporului nu se identific  cu nici una 
din cele trei autorit i publice, ea are un caracter independent în 
raport cu structura i alc tuirea Parlamentului.  

Avocatul Poporului raspunde numai în fa a Parlamentului 
av nd obliga ia de a prezenta celor dou  Camere rapoarte, 
anual sau la cererea acestora, în care poate face i recomand ri 
privind legisla ia sau luarea unor m suri pentru ocrotirea 
libert ilor publice. 

Deasemenea, Avocatul Poporului nu r spunde juridic 
pentru opiniile exprimate i pentru actele pe care le 
înf ptuzie te cu respectarea legii în exercitarea atribu iilor 
prev zute de Constitu ie i de Legea  nr.35/1997, sau de alte 
legi speciale. 
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NUMIREA I ÎNCETAREA DIN FUNC IE A 
AVOCATULUI POPORULUI 

 
Potrivit art.6 alin 2 din Legea nr 35/1997 privind 

organizarea i func ionarea institu iei Avocatului Poporului, 
poate fi numit avocat al poporului, orice cet ean român care 
îndepline te condi iile de numire prev zute pentru judec tori la 
Curtea Constitu ional 1. Numirea în func ia de avocat al 
poporului se face de c tre Camera Deputa ilor i a Senatului în 
edin  comun , pe o perioad  de 5 ani, cu posibilitatea numirii 

pentru cel mult înc  un mandat.  
Persoana propus  în func ia de avocat al poporului de 

c tre birourile permanente ale Camerei Deputa ilor i Senatului 
la recomandarea  grupurilor parlamentare, care a ob inut cel 
mai mare num r de voturi din partea senatorilor i deputa ilor 
va fi numit  avocat al poporului i va depune jur mântul în 
acest sens.  

 
INCOMPATIBILIT I 

 
Persoana care face parte dintr-un partid politic nu are 

dreptul de a fi i Avocat al Poporului. De asemenea, func ia de 
avocat al poporului este compatibil  doar cu func ia didactic  
din înv mântul superior, f r  nici o alt  func ie public  sau 
privat .  

Dac  Avocatul Poporului este arestat ori trimis în 
judecat  penal , el va fi suspendat din func ie, de drept, pân  la 
r mânerea definitiv  a hot rârii judec tore ti. 

Avocatul Poporului este asistat de doi adjunc i pe care îi 
propune birourilor permanente ale Camerei Deputa ilor i 
Senatului, iar ace tia sunt specializa i pe diferite domenii de 
activitate: 
                                                 
1 Pentru am nunte, a se vedea Legea nr. 47/1992 privind organizarea i 
func ionarea Cur ii Constitu ionale cu modific rile ulterioare 
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a) drepturile omului, egalitate de anse între b rba i i 
femei, culte religioase i minorit i na ionale;  

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, 
pensionarilor, persoanelor cu handicap;  

c) armat , justi ie, poli ie, penitenciare;  
d) proprietate, munc , protec ie social , impozite i taxe. 
Mandatul Avocatului Poporului dureaz  pân  la 

depunerea jur mântului de c tre noul Avocat al Poporului. 
Înainte de acest   termen, mandatul Avocatului Poporului 
înceteaz  în urm toarele situa ii: 

a) în caz de demisie; 
b) pentru revocarea din func ie; aceast  situa ie intervine 

pentruînc lcarea Constitu iei sau a legilor rii, iar revocarea 
din func ie se face de  Camera Deputa ilor i de Senat, în 
edin  comun ; 

c) pentru incompatibilitate cu alte func ii publice sau 
private; 

d) imposibilitate de a- i îndeplini atribu iile mai mult de 
90 de zile constatat  prin examen medical de specialitate; 

e) în caz de deces.  
 

CINE SE POATE ADRESA AVOCATULUI POPORULUI? 
 

Atunci când o persoan  fizic  se consider  lezat  în 
drepturile i libert ile sale de c tre un organ al administra iei 
publice, printr-un act sau fapt administrativ ilegal, se poate 
adresa Avocatului Poporului. Nu are importan  cet enia, 
vârsta, sexul, apartenen a etnic , politic  sau religioas  atunci 
când  cei considera i îndrept i i se adreseaz  Avocatului 
Poporului. Lezarea drepturilor sau libert ilor cet enilor se 
poate face prin urm toarele categorii de acte sau fapte: 

 elibererea tardiv  sau refuzul eliber rii unui act: 
autoriza ie, adeverin , permis; 
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CINE SE POATE ADRESA AVOCATULUI POPORULUI? 
 

Atunci când o persoan  fizic  se consider  lezat  în 
drepturile i libert ile sale de c tre un organ al administra iei 
publice, printr-un act sau fapt administrativ ilegal, se poate 
adresa Avocatului Poporului. Nu are importan  cet enia, 
vârsta, sexul, apartenen a etnic , politic  sau religioas  atunci 
când  cei considera i îndrept i i se adreseaz  Avocatului 
Poporului. Lezarea drepturilor sau libert ilor cet enilor se 
poate face prin urm toarele categorii de acte sau fapte: 

 elibererea tardiv  sau refuzul eliber rii unui act: 
autoriza ie, adeverin , permis; 
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 refuzul efectu rii unei înscrieri sau a lu rii într-o 
eviden  (cum ar fi refuzul ilegal de a inscrie un copil la 
coal );  

 refuzul recunoa terii unei calit i prev zute de lege;  
 refuzul acord rii unor facilit i sau ajutoare prev zute 

de lege; 
 

CUM NE ADRES M AVOCATULUI POPORULUI? 
 

Atunci când o persoan  este neîndrept it  prin acte sau 
fapte administrative ce provin de la administra ia public  
central  (ministere, departamente),  prefectur , servicii publice 
descentralizate, administra ia public  local  (consilii locale, 
prim rii, consilii jude ene), regi autonome, aceasta se poate 
adresa cu o cerere c tre Avocatul Poporului. 
Aceasta va fi semnat  de peti ionar, apoi depus  la registratura 
Institu iei Avocatul Poporului personal sau prin reprezentantul 
legal (poate fi trimis  i prin po t ). 
La solicitarea peti ionarului, se poate ob ine i o audien , fie 
prin prezentarea la sediu, fie telefonic. 

Cererea trebuie s  con in : 
 informa ii complete privind datele de identificare ale 

persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu);  
 motivul peti iei: expunerea drepturilor i libert ilor 

înc lcate, descrierea faptelor;  
 autoritatea administrativ  sau func ionarul public în 

cauz ; 
 dovada întârzierii sau refuzului administra iei publice 

de a solu iona cererea, potrivit legii, în termenul prev zut;  
 precizarea autorit ilor publice care au fost sesizate 

anterior; 
 orice alte acte care pot sus ine cererea.  
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Este obligatoriu ca în cerere s  se men ioneze dac  
cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instan e 
judec tore ti sau dac  a format obiectul unei judec i. 

De asemenea, nu vor fi luate în calcul cererile anonime 
sau  cele care sunt luate în numele unei alte persoane, f r  
încuviin area acesteia.  

 
ÎN CE TERMEN PUTEM FORMULA O CERERE? 

 
Termenul în care persoana lezat  în drepturile sale printr-

un act sau fapt administrativ poate s  se adreseze Avocatului 
Poporului este de cel mult 12 luni de la data la care peti ionarul 
a luat cuno tin  de faptele care fac obiectul plângerii. 

 
CUM AC IONEAZ  AVOCATUL POPORULUI? 

 
În primul rând se evalueaz  cererea i se stabile te dac  

este întemeiat  sau nu. 
Dac  cererea este întemeiat , autorit ile i institu iile 

publice care au înc lcat drepturile sau libert ile persoanelor 
fizice sunt sesizate, în scris sau telefonic i li se solicit  s  se 
conformeze prevederilor legii.  

Avocatul Poporului are dreptul s  fac  anchete, s  cear  
autorit ilor administra iei publice orice informa ii sau 
documente necesare anchetei, s  audieze i s  ia declara ii de la 
conduc torii autorit ilor administra iei publice i de la orice 
func ionar care poate da informa iile necesare solu ion rii 
cererii. 

Un exemplu de anchet  ar fi acela în care un de inut a 
solicitat conducerii penitenciarului s -I elibereze o copie dup  
dosarul medical pentru a-l trimite familiei în vederea procur rii 
de medicamente corespunz toare. Conducerea penitenciarului a 
refuzat o astfel de cerere pe motiv c  ar fi secret con inutul 
dosarului. De inutul s-a adresat Avocatului Poporului care a 
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solicitat conducerii penitenciarului eliberarea copiei. Aceasta a 
refuzat, iar Avocatul poporului s-a adresat directorului 
Direc iei penitenciare. Acesta a r spuns favorabil cererii. 

Dac  nu se prime te nici un r spuns asupra solicit rilor 
Avocatului Poporului, acesta se adreseaz  unei autorit i 
superioare.  

De exemplu, dac  autoritatea care a lezat în drepturi pe 
peti ionar este un primar, iar acesta, în termenul maxim de 30 
de zile prev zut de lege nu r spunde cererii Avocatului 
Poporului, Avocatul Poporului se va adresa prefectului. i 
prefectul are un termen maxim de 30 de zile în care trebuie s  
r spund . Dac  termenul este dep it, cererea va fi înaintat  
Guvernului, care trebuie s  r spund  în 20 de zile, iar dac  nu 
r spunde se ajunge la Parlament.  

În situa ia unui r spuns nesatisf c tor din partea 
autorit ii, peti ionarul se poate adresa instan ei de Contencios 
Administrativ. 

Avocatul Poporului poate cere organului emitent al 
actului illegal sau faptei ilegale s  înl ture abuzul comis, s  
repare pagubele produse i s  repun  persoana lezat  în 
drepturile sale legitime. Îns  Avocatul Poporului nu poate 
desfiin a actul administrativ reclamat. 
 

CE ACTE SAU FAPTE NU SUNT DE COMPETEN A 
AVOCATULUI POPORULUI? 

 
Nu intr  în competen a solu ion rii de c tre Avocatul 

poporului cererile referitoare la: 
 raporturi litigioase între persoane fizice; 
 tranzac ii comerciale; 
 conflicte de munc ; 
 hot râri judec tore ti; 
 actele emise de Camera Deputa ilor, Senat, Parlament;  
 actele i faptele deputa ilor i senatorilor;  
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 actele Pre edintelui României;  
 actele Guvernului;  
 actele Cur ii Constitu ionale;  
 actele Pre edintelui Consiliului Legislativ;  
 actele autorit ii judec tore ti.  

 
CUM ARAT  O CERERE C TRE AVOCATUL 

POPORULUI? 
 

Cererea trebuie trimis  pe adresa institu iei Avocatului 
Poporului i trebuie s  cuprind : 

 Numele i prenumele peti ionarului; 
 Domiciliul i un num r de telefon; 
 Data la care s-a luat cuno tin  de înc lcarea dreptului; 
 Prezentarea succint  a dreptului sau libert ii înc lcate; 
 Autoritatea administrativ  sau func ionarul public în 

cauz ; 
 Descrierea faptelor invocate prin care s-au înc lcat 

drepturile; 
 Dovada întârzierii sau a refuzului autorit ii 

administrative de a solu iona legal cererea, în termenul 
prev zut.  

 Men iunea obligatorie dac  cererea face obiectul unei 
cauze aflate pe rolul unei instan e judec tore ti, sau dac  a 
format obiectul unei judec ti.  

 Autorit ile publice care au fost sesizate anterior.  
 R spunsul primit i motivele pentru care persist  

nedreptatea; 
 Oricare alte acte care pot sus ine cererea (în copie, nu în 

original)  
 Data  
 Semn tura;  
 Cererile adresate avocatului poporului sunt scutite de 

taxa de timbru. 
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AVOCATUL POPORULUI, INSTITUTIE DE TIP 

OMBUDSMAN 
 
 

Paul-Iulian Nedelcu, Florin Corneanu  
Facultatea de Drept i Stiin e Administrative  

‘Nicolae Titulescu’ a Universit ii din Craiova 
 

Administratia publica privita in totalitate se prezinta ca 
un ansamblu sistematizat de organe structurate dup  
competen a lor material  i teritorial . 

Complexul rela iilor i interela iiilor dintre organele 
administra iei de stat, în sistemul constitu ional anterior, l-am 
denumit “structura administrativ  extern ”, no iune ce poate fi 
utilizat  i în condi iile noilor rela ii constitu ionale din ara 
noastr , cu preciz rile f cute deja. În baza noii Constitu ii, 
Guvernul exercit  conducerea general  a administra iei publice, 
dar nu toate autorit ile administrative au aceea i pozi ie fa  de 
Guvern,  sunt cel putin trei situa ii:  

a) organe subordonale (direct sau indirect); 
b) organe de stat centrale autonome; 
c) organe locale ale autonomiei unit ilor administrativ-

teritoriale. 
Primele sunt controlate de Guvern în virtutea 

subordon rii, cele din categoria a doua sunt controlate de 
Guvern, în virtutea art.102 alin.1 din Constitu ie, numai în 
m sura în care Constitu ia nu reglementeaz  un control special 
al Pre edintelui României sau Parlamentului, iar cele din 
categoria a treia sunt controlate de Guvern în virtutea dreptului 
de tutela administrativ , drept ce rezulta din coroborarea 
art.102 cu art.123 din Consti uie1. 
                                                 
1 Antonie Iorgovan - Tratat de drept administrativ vol.II, Edi ia a-IV-a, 
Editura All Beck 
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Activitatea de control este privit   ca o activitate de 
constatare a rezultatelor aplic rii actului decizional i nu doar 
de a identifica abateri de la norme prescrise2. 

Func ia de control se caracterizeaz  printr-o serie de 
tr s turi specifice dintre care cea mai importanta este aceea c  
activitatea de control nu este o activitate primar  de sine 
st t toare. Scopul principal al controlului îl reprezint  
îmbun t irea unei activit i i înlaturarea unor erori sau 
prevenirea lor. 

Ca orice activitate desf urat  în mod organizat, 
activitatea de verificare a conformit ii dintre actul 
administrtativ i temeiul legal în baza c reia se adopt  acesta 
reprezint  principala coordonata a controlui de natur  
administrativ . 

Fa  de specificul activit ii executive, de organizare a 
execut rii i de executare în concret a legii, controlul vizeaz  
atât elementele cantitative privind realitatea atribu iilor, 
competen elor i sarcinilor administra iei publice dar i un 
control asupra mijloacelor prin intermediul c rora se 
îndeplinesc aceste atribu ii, inclusiv respectarea legalit ii. 

Într-o analiz  tiin ific  a no iunii de control vom putea 
concluziona c  acesta presupune observarea, constatarea sau 
stabilirea situa iei de fapt, confruntarea acestuia cu obiectivele 
propuse, combaterea i înl turarea fenomenelor nefavorabile i 
sesizarea organelor competente a dispune eventualele m suri. 

Prin natura sa activitatea de control urm re te 
surprinderea cauzelor care genereaz  înc lc ri ale legi i 
propunerea unor m suri de îmbun t ire a activit ii controlate. 

În general prin control sunt depistate ilegalit ile i 
deficien ele în activitatea controlat , fapt care permite 
organelor competente s  adopte m surile necesare pentru 

                                                 
2 Iulian M. Nedelcu, Alina Livia Nicu - Drept administrativ Editura Themis 
Craiova 2002, pag.409 
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eliminarea respictivelor eficien e i ilegalit i, m suri care duc 
la îmbun t irea activit ii controlate. 

Termenul de control provine din latinescul “rota”(roat ) 
i are semnifica ia observ rii unei activit i în desf urare i 

care este privit , dimpotriv , din contr . De aici cuvântul 
control3. 

Este absolut necesar a analiza no iunea de control pentru 
ca existen a administra iei publice este determinat  de aceast  
activitate. În activitatea de control sunt angrena i func ionari 
publici, fiind înf ptuit  de ace tia i este exercitat  implicit 
asupra func ionarilor publici care sunt o componenta esen ial  
a organelor administra iei publice (componenta uman ) al turi 
de mijloace materiale, b ne ti i de competen . 

Existen a statului de drept presupune ca necesitate de 
prim rang desf urarea unui control atent  asupra modului în 
care statul, prin organele sale î i exercit  prerogativele 
conferite prin lege i existen a unui sistem de reglare în 
interiorul statului de drept.  

Din acest punct de vedere ca modalit i de control pot fi 
amintite: controlul politic asupra executivului exercitat de c tre 
Parlament, controlul administrativ, controlul jurisdic ional al 
legalit ii actelor administrative, controlul constitutionalit ii 
legilor. Din sistemul de reglare mai fac parte, al turi de 
pârghiile deja amintite sub forma diferitelor modalit i de 
control i procedura de conciliere, c ile de atac fa  de 
hot rârile judec tore ti nelegale i netemeinice. 

Pentru a se în elege metodologia controlului în 
administra ia public , precum i importan a acesteia în 
asigurarea unei bune func ion ri a autorit ior administra iei 
publice, trebuie precizat  natura activit ii de control. 

                                                 
3 Alexandru Negoita, Dinu Stefan, Brandusa Stefanescu, I.T. Stefanescu - 
Elemente de drept, Manual pentru licee economice administrative i de 
servicii Clasele Xi-XII, Editura Didactic  i Pedagogic  Bucure ti 1996 
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activitate. În activitatea de control sunt angrena i func ionari 
publici, fiind înf ptuit  de ace tia i este exercitat  implicit 
asupra func ionarilor publici care sunt o componenta esen ial  
a organelor administra iei publice (componenta uman ) al turi 
de mijloace materiale, b ne ti i de competen . 

Existen a statului de drept presupune ca necesitate de 
prim rang desf urarea unui control atent  asupra modului în 
care statul, prin organele sale î i exercit  prerogativele 
conferite prin lege i existen a unui sistem de reglare în 
interiorul statului de drept.  

Din acest punct de vedere ca modalit i de control pot fi 
amintite: controlul politic asupra executivului exercitat de c tre 
Parlament, controlul administrativ, controlul jurisdic ional al 
legalit ii actelor administrative, controlul constitutionalit ii 
legilor. Din sistemul de reglare mai fac parte, al turi de 
pârghiile deja amintite sub forma diferitelor modalit i de 
control i procedura de conciliere, c ile de atac fa  de 
hot rârile judec tore ti nelegale i netemeinice. 

Pentru a se în elege metodologia controlului în 
administra ia public , precum i importan a acesteia în 
asigurarea unei bune func ion ri a autorit ior administra iei 
publice, trebuie precizat  natura activit ii de control. 

                                                 
3 Alexandru Negoita, Dinu Stefan, Brandusa Stefanescu, I.T. Stefanescu - 
Elemente de drept, Manual pentru licee economice administrative i de 
servicii Clasele Xi-XII, Editura Didactic  i Pedagogic  Bucure ti 1996 
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În literatura de specialitate4 s-a afirmat despre control c  
face parte dintre opera iunile administrative. Astfel organul de 
control trebuie s  se ata eze administra iei, nefiind necesar s  
fac  parte integrant  din ea.  

Se pot întâlni diverse forme de control. 
Atunci când organul de control apar ine serviciului 

controlat tipul de control poate fi denumit auto control. În cazul 
acesta fie func ionarul însu i exercit  controlul fie eful 
ierarhic exercit  aceast  opera iune f când uz de puterea 
ierarhic . Aceast  putere nu este doar o putere de control în 
m sura în care ea presupune nu numai comfruntare ci i 
anulare sau mai ales reformare. Ea dep e te pân  la un anumit 
punct controlul, dar comport  întotdeauna aprecierea actelor 
sau conduitei unui subordonat, fiind un element esen ial al 
controlului administrativ. Se poate distinge situa ia în care 
organul de control apar ine administra iei dar este ata at unei 
alte autorit i administrative decât cea de care depinde 
activitatea controlat , cum ar fi, de exemplu controlul exercitat 
de minister sau controlul autorit ilor locale. 

Institu ia Avocatului Poporului se prezint  ca o veritabil  
institu ie statal  autonom  i independent . În baza dispozi iilor 
constitu ionale revizuite în anul 2003 Parlamentul a modificat 
Legea nr.35/1997 privind organizarea i func ionarea 
Avocatului Poporului realizându-se astfel compatibilitatea 
acestei institu ii cu reglement rile europene în materie privind, 
spre exemplu institu ii ca mediatorul european, ap r torul 
public din Spania, ombudsmanului scandinav. 

Institu ia Avocatului Poporului în conformitate i cu 
reglement rile Uniunii Europene ac ioneaz  pe dou  direc ii 
mari:  

a) rezolvarea curent  a peti iilor i solicit rilor; 

                                                 
4 Denis Levy - Aspectes generaux du controle, traite des sciences 
administatives, Dalloz 1977 
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b) implicarea în rezolvarea unor probleme care privesc 
segmente sau grupuri mari de popula ie. 

Ca insti uie de tip ombudsman avocatul Poporului 
încearca deblocarea conflictelor dintre cet eni i autorit ile 
administrative prin mediere, prin solicitarea de r spândire a 
unei solu ii. Eficien a unei asemenea modalit i de lucru este 
direct propor ional  cu calitatea profesional  i gradul de 
receptare a celor implica i.  

Avocatul Poporului nu dispune i nu trebuie s  dispun  
de mijloace de constrângere (amenzi, anul ri de acte, etc.). 
Dac  ar dipune de asemenea mijloace nu ar fi o institu ie de tip 
ombudsman, eficien a sa poate fi comparat  cu cea a mass-
mediei, de altfel i la nivelul mediatorului european ca i al 
ombudsmanilor în general problemele se pun la fel5. 

Prin Legea nr.35/1997 modificat  prin Legea 
nr.677/2001, privind organizarea i func ionarea institu iei 
Avocatului Poporului s-a creat un nou instrument pentru 
ap rarea drepturilor i libert ilor cet enilor în raporturile 
acestora cu autorit ile publice.6 

În activitatea sa, Avocatul Poporului este independent 
fa  de orice autoritate public  i nu se substituie autorit ilor 
publice. 

Avocatul Poporului î i exercit  atribu iile din oficiu sau 
la cererea persoanelor lezate, cererile putând fi adresate de 
orice persoan  fizic  f r  deosebire de cet enie, vârst , sex, 
apartenen  politic  sau convingeri religioase. 

Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie s  se fac  
în sens cu precizarea obligatorie a urm toarelor elemente: 

                                                 
5 Prof. univ. Ioan Muraru - Avocatul Poporului Raport de activitate al 
institu iei avocatului Poporului prezentat în fa a Parlamentului, Bucure ti 
2005 
6 V.Prisca i N.Prisca – Drept Constitutional, Editura Didactic  i 
Pedagogic  Bucure ti 1977 pag.272 
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 numele i domiciliul persoanei lezate în drepturile i 
libert ile cet ene ti; 

 drepturile i libert ile înc lcate; 
 autoritatea administrativ  sau func ionarul public (care 

au generat lezarea); 
 dovada întârzierii sau refuzul administra iei publice de 

a solu iona legal cererea. 
Legea precizeaz  c  nu pot fi luate în considerare 

plângerile anonime sau cele îndreptate împotriva unor înc lc ri 
ale drepturilor cet ene ti mai vechi de un an de la data la care 
persoana în cauz  a luat la cuno tin  despre faptele care fac 
obiectiul plângerii. 

Nu fac obiectul activit ii institu iei Avocatului Poporului 
actele emise de Camera Deputa ilor, de Senat sau de 
Parlament, actele i faptele deputa ilor i senatorilor, ale 
Pre edintelui României i ale Guvernului, precum i ale Cur ii 
Constitu ionale ale Pre edintelui Consiliului Legislativ i ale 
autorit ii judec tore ti. 

Ca principalele atribu ii ale Avocatului Poporului trebuie 
amintite: 

 prime te i repartizeaz  cererile f cute de persoanele 
lezate prin înc lcarea drepturilor sau libert ilor cet ene ti de 
c tre autorit ile administra iei publice i decide asupara 
acestor cereri; 

 urm re te rezolvarea legal  a cererilor primite i cere 
autorit ilor i func ionarilor administra iei publice în cauz  
încetarea înc lc rii drepturilor i libert ilor cet ene ti, 
repunerea în drepturi a func ionarului i reparaea pagubelor; 

 coordoneaz  activitatea institu iei Avocatului 
Poporului. 

Dac  Avocatul Poporului constat  c  solu ionarea cererii 
cu care a fost sesizat este de competen a ministerului public, se 
afl  pe rolul unei instan e judec tore ti sau are ca obiect erori 
judiciare, el va sesiza  pe procurorul general sau Consiliul 
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Superior al Magistraturii, potrivit competen ei acestora care 
sunt obliga i s  comunice concluziile la care s-a ajuns i 
m surile luate. 

În exercitarea atribu iilor sale Avocatul Poporului emite 
recomand ri care nu pot fi supuse controlului parlamentar i 
nici controlului judecatoresc. 

Prin recomand ri Avocatul Poporului sesizeaz  
autorit ile administra iei publice asupra ilegalit ii actelor sau 
faptelor administrative. 

În lege se prevede c  sunt asimilate actelor administrative 
t cerea organelor administra iei publice  i emiterea tardiv  a 
actelor. 

Avocatul Poporului are dreptul s  fac  anchete i s  cear  
autorit ilor administra iei publice, institu iilor publice i 
oric ror, sevicii publice aflate sub autoritatea acestora orice 
informa ie sau documente necesare anchetei, s  audieze i s  ia 
declara ii de la conduc torii autorit ilor institu iilor i 
serviciilor men ionate i de la orice func ionar care poate da 
informa iile necesare solu ion rii cererii. Dac  cercet rile 
conduc Avocatul Poporului la concluzia c  plângerea este 
întemeiat , acesta va cere în scris autorului înc lc rii s  
reformeze sau s  revoce actul administrativ i s  repare 
pagubele produse precum i s  repun  persoana lezat  în 
situa ia anterioar . 

Autorul înc lc ri este obligat s  ia  de îndat  m surile 
necesare pentru înl turarea ilegalit ilor constatate, repararea 
pagubelor i înl turarea cauzelor care au generat sau au 
favorizat înc lcarea drepturilor persoanei lezate i va informa 
avocatul poporului despre m surile luate, în caz contrar 
Avocatul Poporului urmând procedura legal . 

Avocatul Poporului aduce la cuno tin  persoanei care i-a 
adresat cererea rezultatele cercet rii.       
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AVOCATUL POPORULUI - SUBIECT PENTRU 

ÎNCEPUTUL ATIVIT II DE CERCETARE 
- CONFESIUNILE UNUI STUDENT - 

 
 

Bogdan Cosmin,  
Facultatea de Drept i Stiin e Administrative  

‘Nicolae Titulescu’ a Universit ii din Craiova 

 
Cu mapa ferm inut  în mân  i privirea ridicat  m  

plimbam pe coridoarele Universit ii, c reia de curând, i-am 
devenit student. Am ‘p it’ diverse evenimente care în marea 
lor majoritate s-au dovedit a fi inedite, iar afi ul care mi-a atras 
aten ia nu a fost o excep ie.  

Am aflat despre existen a Cercului  tiin ific Studen esc 
de tiin a Administra iei i Drept  Administrativ din cadrul 
Facult ii de Drept i tiin e Administrative i despre edin ele 
acestora; f r  a sta prea mult pe gânduri, am socotit c  un 
început mai intrigant în lumea dreptului nu a  fi putut n scoci 
nici dac  a  fi fost regizor de film.   

În schimb, aceast  nou  p anie a presupus din partea 
mea s  asum rolul ‘redactorului’ unui subiect pentru care a 
trebuit s  m  documentez serios. În ceea ce m  prive te, acest 
subiect, pe de-o parte, se distan a cu mult de aria cuno tin elor 
mele iar, pe de alta, mi-a risipit o stare ce m  încerca - aceea 
c , tiam mai tot ce era de tiut despre mai orice.  

Trecând peste aceste amanunte premergatoare voi 
purcede spre dezbaterea propriuzis  a ‘m re ului’ subiect. Al 
c rui titlu eram s  îl omit , este vorba despre ‘Avocatul 
Poporului’. 

Înainte de a afla cu ce anume s-ar ocupa i ce anume ar 
implica acest avocat al poporului, am apelat la propriul bagaj 
de cuno tin e pentru a da o explica ie acestei ‘entit i’. Doar 
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pentru a constata, cu stupoare, c  în afara unei replici auzite 
cândva, undeva, într-un film i mai vag nu tiam mai nimic 
‘anume’. Partea relevant  a acelei replici sunând la modul: 
“(...), iar dac  nu v  pute i permite un avocat, unul v  va fi pus 
la dispozi ie din oficiu”. O auzisem de mult prea multe ori, 
încât s -i dau aten ia cuvenit  i, în consecin , ‘rezolvarea’ pe 
care aceasta o presupunea.  

Ca i atunci, acum am demarat c ut rile cu aceea i 
întrebare - “Ce este ‘Avocatul Poporului’?”. Conform legii 
35/1997, articolul 2, alineatul 1, am aflat c , în primul rând, 
este o institu ie public  autonom - adic , nu un singur individ 
în competen a c ruia s  intre o întreag  gam  de cazuri din 
partea, mai tiu eu, a câtora indivizi. În al doilea rând, c  este o 
institu ie ‘independent ’.    

Aprofundarea analizei a continuat cu aflarea scopului sau 
îndatorii acesteia fa  de noi, doar ‘noi’ - fiecare în parte - 
form m poporul: “Aceast  institu ie având menirea s  
protejeze cet enii de abuzuri, din partea autorit ilor 
administra iei publice. (...)Mai mult alineatului 14, alineatul 2 
prevede c  orice persoan  fizic , indiferent de cet enie, 
vârst , sex, apartenen  etnic , politic  sau religioas , atunci 
când se consider  v t mat  în drepturile i/sau libert ile sale 
de c tre un organ al administra iei publice, printr-un act sau 
fapt administrativ ilegal se poate adresa acestei institu ii”. 

Partea asta am în eles-o, dar cum r mâne cu modul în 
care se poate adresa cineva Avocatului Poporului? “Printr-o 
cerere, ce se formuleaz  în scris i se expediaz  prin po t  sau 
se depune direct la registratura institu iei. La solicitarea 
peti ionarului, se poate ob ine i o audien . Înscrierile se pot 
face fie direct la sediu, fie telefonic”. 

Partea cu cererea îmi este înc  neclar , deci ce ar trebui 
s  cuprind  aceasta (cererea)? “În conformitate cu articolul 
15, alineatul 1, datele personale ale peti ionarului, date despre 
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administra iei publice. (...)Mai mult alineatului 14, alineatul 2 
prevede c  orice persoan  fizic , indiferent de cet enie, 
vârst , sex, apartenen  etnic , politic  sau religioas , atunci 
când se consider  v t mat  în drepturile i/sau libert ile sale 
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peti ionarului, se poate ob ine i o audien . Înscrierile se pot 
face fie direct la sediu, fie telefonic”. 

Partea cu cererea îmi este înc  neclar , deci ce ar trebui 
s  cuprind  aceasta (cererea)? “În conformitate cu articolul 
15, alineatul 1, datele personale ale peti ionarului, date despre 
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autoritatea public  sau func ionarul în cauz , descrierea 
faptelor reclamate i alte detalii. 

Aten ie: Nu pot fi luate în considerare plângerile 
anonime sau cele f cute în numele unei alte persoane, f r  
încuvin area sau consim mântul acesteia!”.  

Deci. ce poate examina Avocatul Poporului? “Cererile 
prin care o persoan  se plânge de acte sau fapte administrative 
ce provin de la: administra ia public  central  (ministere, 
departamente, etc.), prefec i, serviciile publice descentralizate 
din teritoriu ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale, 
administra ia public  local  (consilii locale, primari, consilii 
jude ene) precum i de la func ionari ai acestor organe”.  

Mai cu seama, ce acte sau fapte pot forma obiectul 
plângerii? “Plângerile persoanelor lezate în drepturile i 
libert ile cet ene ti trebuie s  se refere la acte sau fapte 
administrative.  

Exemple: 
 eliberarea unei autoriza ii sau adeverin e, a unui 

permis, etc.;  
 efectuarea unei înscrieri, luarea în eviden  sau 

recunoa terea unei calit i prev zute de lege;  
 acordarea unor facilit i i ajutoare prev zute de lege;  
 acte ale consiliilor locale, ale prim riilor, pre edin ilor 

consiliilor jude ene i ale prefec ilor;  
 altele asemenea; 

Acolo unde exist  proceduri administrative, 
administrativo-jurisdic ionale sau judiciare prev zute de o lege 
special , Avocatul Poporului nu se poate substitui organelor 
stabilite prin lege”.     

Altceva ce ar trebui s  mai tiu despre cererea cu 
pricina? “Termenul în care se poate formula o cerere adresat  
Avocatului Poporului este de cel mult 12 luni de la data la care 
peti ionarul a luat cuno tin  de faptele care fac obiectul 
plângerii”.   
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Dup  îndelungata explica ie legat  de cerere, am crezut 
c  am scurs toate aspectele ce in de aceasta.. dar m-am în elat. 
Mai r m sese un ‘ceva’ ce merita întrebat cu privire la ‘dânsa’. 
A adar, am aflat ceea ce poate dar cum r mâne cu ceea ce nu 
poate examina Avocatul Poporului? “potrivit articolului 15, 
alineatul 2, cererile referitoare la eventualele raporturi 
litigioase între persoanele fizice (ac iuni în revendicare, 
contracte, mo teniri, raporturi între proprietar i chiria i ori 
între vecini, etc.), tranzac ii comerciale, litigii de dreptul 
muncii (desfacerea contractului de munc , salarizare sau 
sanc iuni la locul de munc ) ori alte raporturi de drept privat.  
De asemenea, nu pot fi luate în considerare i vor fi respinse 
f r  motivare cererile privind actele emise de Parlament, 
actele i faptele deputa ilor si senatorilor, ale Pre edintelui 
României, ale Guvernului i ale autorit ilor judec tore ti. 
Aten ie: nu pot fi examinate cererile ce se refer  la hot rârile 
judec tore ti. 

Avocatul Poporului nu are nici o posibilitate de 
desfiin are sau de exercitare a vreunei c i de atac împotriva 
actelor instan ei de judecat . 

Avocatul Poporului nu poate efectua acte de cercetare 
sau de urm rire penal : potrivit legii, Avocatul Poporului nu 
se substituie autorit ilor publice. În consecin , el nu poate 
decide în locul judec torului sau procurorului”.  

Asta nu sun  prea promi tor.. din cele de mai sus, în eleg 
c  puterile sale sunt destul de îngr dite i limitate. În acest caz, 
cum poate totu i ac iona Avocatul Poporului? “Articolul 22, 
alineatul 1 prevede c  pentru solou ionarea cererilor, avocatul 
poporului poate decide efectuarea unei anchete proprii, atunci 
când consider  necesar. 

Dup  verific ri, poate emite recomand ri în scris prin 
care solicit  organului administrativ ori func ionarului public 
în cauz  s  înl ture abuzul comis, s  repare pagubele produse 
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prin actul sau faptul administrativ ilegal i s  repun  persoana 
lezat  în drepturile sale legitime. 

Avocatul Poporului nu poate îns  desfiin a el însu i actul 
administrativ reclamat, dar pentru solu ionarea cererii se 
poate adresa succesiv organului administrativ ierarhic 
superior, respectiv prefectului, Guvernului i, în cele din urm , 
Parlamentului”.  

În speran a c  nu voi fi nevoit s  întreprind astfel de 
demersuri prea curând iar daca totu i voi face asta, cum se 
aduc la cuno tin  rezultatele cererii? “În virtutea articolului 
26, alineatul 1, aceasta se va face în scris sau, dup  caz, prin 
comunicare direct  (la sediu)”. 

Deoarece nici o treab  f cut  oricum altfel decât pe 
deplin nu este una bine f cut , sediul institu iei Avocatului 
Poporului se afl  în municipiul Bucure ti, strada Eugeniu 
Carada, num rul 3, sectorul 3. Iar în cazul în care ‘planul A’ 
e ueaz , alternativa o constituie urm toarele numere de telefon: 
312.49.39; 312.94.76; 312.94.62 sau, ca ultim  variant  num r 
de fax: 312.49.21.   

 ‘Treaba’ înc  nu s-a terminat, întrucât nici o pledoarie nu 
poate fi ptrivat  de un discurs final. 

În sfâr it am s  fac o referire la partea de început a 
‘pledoariei’ mele, mai exact la cea legat  de punctul de plecare 
a analizei mele. Mai cu seam , la acel citat.. care am realizat c  
nu are de-a face nici în cot, nici în mânec  cu aceast  institu ie. 
Fapt, ce m  determin  s  respir u urat deoarece de i 
majoritatea dintre noi î i exercit  drepturile i libert ile f r  
m car a realiza asta atunci când nou  ne este s vâr it  o 
nedreptate, avem de partea noastr  un ‘aliat’ care lucreaz , înc  
într-un anonimat aproape deplin, în favoarea noastr . 
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superior, respectiv prefectului, Guvernului i, în cele din urm , 
Parlamentului”.  

În speran a c  nu voi fi nevoit s  întreprind astfel de 
demersuri prea curând iar daca totu i voi face asta, cum se 
aduc la cuno tin  rezultatele cererii? “În virtutea articolului 
26, alineatul 1, aceasta se va face în scris sau, dup  caz, prin 
comunicare direct  (la sediu)”. 

Deoarece nici o treab  f cut  oricum altfel decât pe 
deplin nu este una bine f cut , sediul institu iei Avocatului 
Poporului se afl  în municipiul Bucure ti, strada Eugeniu 
Carada, num rul 3, sectorul 3. Iar în cazul în care ‘planul A’ 
e ueaz , alternativa o constituie urm toarele numere de telefon: 
312.49.39; 312.94.76; 312.94.62 sau, ca ultim  variant  num r 
de fax: 312.49.21.   

 ‘Treaba’ înc  nu s-a terminat, întrucât nici o pledoarie nu 
poate fi ptrivat  de un discurs final. 

În sfâr it am s  fac o referire la partea de început a 
‘pledoariei’ mele, mai exact la cea legat  de punctul de plecare 
a analizei mele. Mai cu seam , la acel citat.. care am realizat c  
nu are de-a face nici în cot, nici în mânec  cu aceast  institu ie. 
Fapt, ce m  determin  s  respir u urat deoarece de i 
majoritatea dintre noi î i exercit  drepturile i libert ile f r  
m car a realiza asta atunci când nou  ne este s vâr it  o 
nedreptate, avem de partea noastr  un ‘aliat’ care lucreaz , înc  
într-un anonimat aproape deplin, în favoarea noastr . 
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ROLUL AVOCATULUI POPORULUI ÎN  
REALIZAREA CONTROLULUI ASUPRA  

COLECTIVIT ILOR LOCALE ÎN DREPTUL 
ROMÂNESC I COMPARAT 

 
 

Lect.univ.dr. Nicoleta Miulescu 
Secretar Municipiul Craiova 

 
Abstract 

 

Autonomia local  nu exclude ci presupune un control statal 
care s  poat  preîntâmpina excesul de putere al autorit ilor 
administra iei publice locale sau exercitarea discre ionar  a 
competen elor sale în rela ia cu cet eanul. 

Institu ia Avocatului Poporului, institu ie de rang 
constitu ional, este chemat  s  vegheze la respectarea legalit ii 
activit ii autorit ilor locale, în vederea asigur rii exerci iului 
democratic al drepturilor i libert ile cet enilor i colectivit ilor 
teritoriale, în general.  

 
În constitu iile statelor europene este consacrat  ca form  

a controlului administrativ asupra administra iei publice locale, 
institu ia „mediatorului”, ombudsmanului, având ca obiectiv 
principal supravegherea legalit ii ac iunii administrative, cu 
prec dere în scopul ap r rii cet eanului de abuzurile 
autorit ilor administra iei publice. 

Indiferent de terminologia folosit  de normele 
constitu ionale ale rilor europene (ex. Suedia-ombudsmanul, 
Finlanda, Fran a, Marea Britanie-mediator, Danemarca- 
ombudsman pentru administra ia civil  i armata, Norvegia-
mediator pentru administra ia civil , Portugalia-ap r tor, 
Germania-delegatul ap r rii sau comisarul parlamentar militar 
al drept ii, Belgia-mediator federal, Spania-ap r tor al 
poporului, Irlanda-ombudsmanului, Austria-trimviratul de 
mediatori, Olanda-ombudsmanului na ional na ional, Polonia-
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comisionarul pentru protec ia drepturilor civile, România- 
Avocatul Poporului), aceast  institu ie este diferit  de puterea 
executiv  i de instan ele administrative. Ea reprezint  o 
garan ie a statului de drept al turi de contenciosul administrativ 
i contenciosul constitu ional. 

În fapt, instan a desemneaz  un împuternicit al 
legiuitorului cu controlul executivului, f r  a se putea substitui 
sau modifica actele autorit ii controlate. 

Din examinarea Constitu iilor rilor europene care 
consacr  aceast  form  de control,  putem re ine mai multe 
criterii de clasificare a institu iei ombudsmanului. 

 
1. Din punct de vedere institu ional, mediatorul 

ombudsmanului poate fi subordonat: 
Parlamentului (ex.Marea Britanie, Germania, Austria, 

Suedia, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Portugalia); 
executivului (ex. Fran a). 

 
2. Din punct de vedere al modului de desemnare, 

re inem c  pot fi: 
numi i de puterea legislativ  (ex.Suedia, Danemarca, 

Finlanda, Germania, Spania, România); 
numi i de Parlament la propunerea executivului sau 

Guvernului; 
numi i de executiv sau Guvern (Italia); 
numi i de executiv dup  consultarea legislativului (ex. 

Grecia) 
 

3.Din punct de vedere al sferei de cuprindere a 
competen ei ombudsmanului, ace tia pot avea: 

competen e generale; 
competen e specializate-domenii (ex.protec ia 

consumatorului-Suedia, Danemarca). 
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4. În func ie de competen a teritorial , ombudsmanul 
poate avea competen : 

teritorial  na ional  (în dou sprezece state europene-
Danemarca, Suedia, Finlanda, Fran a, Irlanda, Olanda, Austria, 
Iugoslavia, Marea Britanie, Belgia, Grecia, Spania) 

- regional  (ex.Italia, Marea Britanie)    
- local  (ex. Elve ia) 

 
5. Sub aspectul num rului ombudsmanilor exist : 

sistemul unic- Danemarca, Fran a, Irlanda, Portugalia); 
sistemul multiplu-Suedia, Austria, Belgia-sub forma 

organelor colegiale alc tuite din dou  sau mai multe persoane. 
În sintez , activitatea acestei institu ii, este de a primi 

plângerile cet enilor împotriva administra iei, de a 
supraveghea respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale 
i a legalit ii, de a cerceta i controla administra ia public , de 

a media i recomanda m surile legale. A adar, ombudsmanul 
nu este legiuitor,  nu este organism de guvernare, nu este nici 
judec tor sau avocat. 

Cât prive te institu ia Avocatul Poporului din România, 
aceasta este o autoritate administrativ  autonom , subordonat  
puterii legislative i independent  fa  de orice autoritate 
public . Activitatea Avocatul Poporului reprezint  o form  
special  a controlului administrativ, f r  a se putea substitui sau 
supraordona unei autorit i a administra iei publice, dar putând 
recomanda m suri de intrare în legalitate s  propun  
îmbun t irea reglement rilor legale într-un domeniu. 

Trebuie ad ugat la aceste atribu ii generale, prerogativele 
conferite prin Legea nr.181/20021, referitoare la: 

dreptul de a fi consultat în ceea ce prive te excep iile de 
neconstitu ionalitate ale legii i ordonan elor de guvern, care se 
refer  la drepturile, libert ile cet enilor; 

                                                 
1 Legea nr.35/1997  privind organizarea si functionarea institutiei 
Avocatul Poporului – Publicat  în Monitorul Oficial nr.844/15.09.2004 
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avizarea proiectelor de acte normative în domeniul 
drepturilor i libert ilor cet enilor, la solicitarea ini iatorilor; 

sesizarea Cur ii Constitu ionale privind 
neconstitu ionalitatea legii, înainte de promulgare i 
posibilitatea de a ridica direct, excep ia de neconsitu ionalitate 
în fa a Cur ii2;  

abilitatea conferit  de lege de a sesiza direct instan a de 
contencios administrativ (Legea nr.554/2004); 

A doua form  de control asupra administra iei publice 
locale, o reprezint  tutela administrativ . 

De regul , controlul asupra colectivit ilor locale este 
strâns legat de regimul administrativ consacrat. 

Astfel, într-un sistem centralizat, controlul nu poate fi 
decât ierarhic, presupunând subordonarea autorit ilor, este atât 
un control prealabil, cât i posterior, care poate conduce la 
suspendarea, anularea sau reformarea actelor autorit ii 
subordonate pe materie de ilegalitate sau de oportunitate i de 
sanc ionare disciplinar , pân  la revocarea din func ie sau a 
organului local cu privire la persoane i autorit i. 

În sistemele deconcentrate administrative, în care 
autorit ilor administra iei publice locale li se recunoa te 
puterea decizional , dar cu men inerea dependen ei ierarhice, 
autoritatea central , deconcentrat  r mâne în subordonarea 
ierarhic  a organelor de control. 

În regimul descentraliz rii administrative, se înl tur  
subordonarea ierarhic  a autorit ilor locale fa  de autorit ile 
centrale i înlocuirea acesteia cu tutela administrativ . 
Consacrarea principiului autonomiei locale conduce la 
înlocuirea treptat  a tutelei administrative cu controlul 
jurisdic ional, având ca obiect verificarea legalit ii actelor. 

                                                 
2 Legea 233/2004 entru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 
privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului – 
Publicat  în Monitorul Oficial nr.553/22.06.2004 
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Tendin a actual  este de a restrânge la minim 
prerogativele autorit ilor de tutel  a statului i de înlocuirea sa 
treptat  cu contextul administrativ prezent i în Carta 
European  a autonomiei locale, care prevede necesitatea 
reglement rii acestei forme de control în legisla iile na ionale, 
prin Constitu ie sau lege. 

„Fiind un control de legalitate, controlul administrativ al 
colectivit ilor locale trebuie s  aib  în vedere respectarea 
propor ionalit ii intereselor autorit ii de control în raport cu 
importan a intereselor pe care aceasta în elege s  le 
ocroteasc ”3 

Recunoa terea i consacrarea la nivel constitu ional a 
principiului autonomiei locale, cu toate deosebirile de definire 
cunoscute în statele europene, fundamenteaz  o nou  
configura ie a rela iilor între autorit ile administra iei centrale 
i locale. 

Controlul asupra colectivit ilor locale are ca principal 
obiectiv evitarea dep irii de c tre acestea a limitelor 
autonomiei, dar i pentru a garanta echilibrul dintre interesul 
general, interesul local i drepturile individuale. 

Aminteam c  în spiritul noilor reglement ri 
constitu ionale europene, controlul administrativ este un 
control de legalitate asupra colectivit ilor locale a 
autorit ilor acestora, asupra ac iunii lor materializate în acte 
administrative adoptate. 

În rare cazuri, controlul exercitat de autorit ile 
superioare (centrale) este i un control de oportunitate i se 
fundamenteaz  pe existen a atribu iilor, sarcinilor delegate 
autorit ilor administra iei publice locale. 

Din acest punct de vedere, am putea spune c  nu toate 
sistemele europene au consacrat aceast  form  de control. 

                                                 
3 Art.8 din Carta European  – Exerci iul autonom al puterii locale 
modif.prin Legea 199/1997, M.Of. nr.331/26 nov.1997 
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Spre exemplificare, în Marea Britanie, unde autorit ile 
locale au decât o competen  expres determinat , atribuit  prin 
norme juridice, neavând i atribu ii delegate, controlul nu poate 
fi decât de legalitate. 

În privin a sistemelor administrative de influen  
francez , unde autorit ile administra iei publice locale au în 
competen a i exerci iul unor atribute delegate, vom întâlni mai 
multe situa ii: 

pe de o parte, autoritatea local  se manifest  în dubla 
calitate, de reprezentant al puterii locale, dar i de agent al 
statului, fiind supus subordon rii ierarhice fa  de organele 
statale pentru atribu iile delegate (de dublare func ional  a 
colectivit ilor locale); 

pe de alt  parte, autoritatea are determinate separat 
competen e proprii i competen e delegate, pentru acestea din 
urm , exercitând un control de oportunitate, statul. 

Spre exemplificare, legisla ia ungar  reglementeaz  
„inaplicabilitatea” principiului autonomiei locale, în raport de 
competen ele delegate. Acestea sunt în sarcina unui func ionar, 
ale c rui acte, în exercitarea dreptului de control al statului, 
poate face obiectul unui recurs în fa a efului administra iei 
care se poate anula, modifica sau reconsidera. 

Exist  totodat  sisteme administrative în care dubla 
calitate a autorit ilor locale, în spe  a primarului, nu este 
recunoscut  decât în baza „acordului de delegare”. 

A adar, primarul sau alt  autoritate local , nu poate fi i 
agent al statului „cu respectarea strict  a puterii de auto–
organizare a serviciilor locale” (Legea privind bazele 
regimului local din 2 aprilie 1985-din Spania, potrivit c reia 
„delegarea trebuie s  fie acceptat  de c tre municipalitatea 
interesat , mai pu in dac  ea este obligatoriu impus  de lege, 
caz în care legea va prevede o dotare economic  
corespunz toare”. 
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Acordul de delegare cuprinde anvergura, con inutul, 
condi iile i durata deleg rii, cât i controlul rezervat autorit ii 
delegate. 

În privin a dreptului de control al autorit ii delegate, 
acesta cuprinde îndrumarea i suspendarea exercit rii 
atributelor delegate, emiterea de instruc iuni generale, 
informarea asupra gestiunii, iar în caz de neexecutare, a 
refuzului de informare sau executare necorespunz toare, 
administra ia delegat  poate revoca delegarea sau s  exercite 
competen a delegat  prin substituirea municipalit ii. Cu privire 
la actele nelegale ale autorit ii delegate, acestea pot fi 
contestate în fa a autorit ii delegate. 

Posibilitatea deleg rii atribu iilor în condi iile expres 
determinate de lege, este reglementat  i de Constitu iile 
Austriei i a Germaniei, potrivit c rora „exist  posibilitatea 
transmiterii func iilor delegate nu numai în cadrul rela iilor 
dintre statul federal i municipalit i, dar i între cele dintre 
landurile austriece i municipalitate” (art.130 din Constitu ia 
Austriei) sau potrivit Constitu iei Germaniei „se admite 
posibilitatea îndeplinirii directivele landurilor numai în situa ia 
când exist  o depozi ie expres  a legii, care prive te un 
domeniu concret, bine definit” 

Sub aspectul sferei de cuprindere a controlului 
administrativ asupra actelor autorit ilor administra iei publice 
locale, în timp ce în majoritatea sistemelor examinate, controlul 
are ca obiect întreaga activitatea a autorit ilor administra iei 
publice locale (ex. Ungaria, Irlanda, România), în alte sisteme 
se face diferen ierea func ie de natura actului (ex. Italia-nu sunt 
supuse controlului actele ce vizeaz  autonomia de organizare i 
autonomia contabil , în Suedia sunt supuse controlului numai 
actele adoptate cu privire la activit ile obligatorii ale 
autorit ilor locale, nu i cele pentru activit ile voluntare, în 
Polonia, sunt supuse controlului actele ce reflect  caracterul 
public al sarcinilor administra iei locale). 
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Se impune a face o precizare cu privire la controlul 
reglementat în sistemul românesc. Prin Legea nr.215/20014 
privind administra ia public  local , se instituia controlul 
administrativ de forma tutelei administrative asupra actelor 
autorit ilor administra iei publice locale, mai pu in asupra 
actelor de gestiune, prevedere men inut  în forma ini ial  a 
Legii nr.340/20045 privind institu ia prefectului. 

Legea nr.554/20046 a contenciosului administrativ, cât i 
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.179/2005 de modificare 
a Legii nr.340/2004 a institu iei prefectului, prev d expres, 
modificând astfel i prevederile Legii nr.215/2001, controlul 
actelor de gestiune ca excep ie de la controlul de tutel , de unde 
concluzia l rgirii sferei controlului asupra actelor emise 
adoptate de autorit ile administra iei publice locale. 

Controlul asupra actelor administrative este, de regul , un 
control de legalitate cu specificitatea fiec rui sistem de drept 
sub aspectul definirii con inutului principiului legalit ii (ex: - 
în sistemul prezent prin no iunea de legalitate, se în elege nu 
numai Constitu ia i Legea, ci i decretele i ordinele 
ministeriale, în sistemul legislativ se are în vedere legisla ia 
primar , legisla ia secundar , jurispruden a i common law, cât 
i directivele i circularele Guvernului central (quasi-law), în 

timp ce în Germania, unde Constiu ia federal  garanteaz  
dreptul de autoadministrare, controlul de  legalitate se 
raporteaz  la Legea land-urilor. 

 Pe de alt  parte, în legisla ia unor ri europene, 
întâlnim reglement ri cu privire la aspectele legalit ii supuse 
examin rii (ex: în sistemul francez, controlul de legalitate 
prive te competen a, condi iile de form  i de procedur , în 

                                                 
4 Legea nr.215/2001, modificat  i completat  prin Legea nr.286/2006, 
publicat  în Monitorul Oficial nr.621 din 18.07.2006 
5 Legea nr.340/2004, modificat  prin Ordonan a de Urgen  a Guvernului 
nr.179/2005, publicat  în Monitorul Oficial nr.1142 din 16.12.2005 
6 Legea nr.554/2004, publicat  în Monitorul Oficial nr.1154 din 07.12.2004 
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Regatul Unit, Codul Statuar aprobat de Parlament stabile te un 
num r de recomand ri asupra conducerii treburilor publice, 
precum: justi ia, echitatea, transparen a vie ii locale). 

De i sub influen a dezvolt rii Cartei Europene a 
autonomiei locale, controlul administrativ în forma actual  este 
mai mult un control de legalitate, exist  în legisla ia unor ri 
stipulate i prevederi privind exercitarea controlului de 
oportunitate, cu prec dere privitor la executarea sarcinilor 
delegate de c tre autorit ile superioare (ex: Germania, de i nu 
este instituit control de legalitate asupra competen ei proprii, 
este reglementat control de oportunitate asupra sarcinilor 
delegate, fie de Legea federal , fie de Legea landurilor. 
Totodat , legisla ia comunal  a landurilor poate cuprinde i 
prevederi referitoare la sarcinile obligatorii aflate sub tutel , 
situa ie în care landul are dreptul de a îndruma comunele în 
rezolvarea atributelor sale). 

În privin a autorit ii îns rcinate cu efectuarea 
controlului, trebuie s  pornim tot de la prevederile art. 8 din 
Carta European  a autonomiei locale, care stabile te în aceast  
materie urm toarele reguli:  

control administrativ asupra colectivit ilor locale se 
exercit  în condi iile strict determinate, în formele i cazurile 
prev zute de Constitu ie i lege; 

controlul are ca scop asigurarea respectului legalit ii i 
a principiilor constitu ionale i uneori oportunitatea cu privire 
la executarea sarcinilor delegate de colectivit ile superioare;  

respectarea, cu ocazia exercit rii controlului, a 
principiului propor ionalit ii între amploarea interven iei 
autorit ilor de control i importan a intereselor pe care în elege 
s  le apere; 

Regula reglement rii în statele europene a competen ei de 
control a tribunalelor asupra întregii activit i administrative, 
trebuie examinat  i prin raportare la diversitatea sistemelor de 
control consacrate, la organizarea teritorial  a statelor europene 
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care prev d numeroase instan e sau autorit i intermediare de 
control, în func ie de nivelele de administra ie. 

Exist  astfel sisteme de drept în care competen a de 
control revine unui organ regional (ex:Italia-comitetele 
regionale de control, în Spania-statul prin organismele sale 
specializate i tribunalul constitu ional, în Fran a- capacitatea 
prefectului i a ministrului de interne al descentraliz rii, în 
Ungaria-prin ministrul de interne, sau în Polonia-de Primul 
Ministru i de organele deconcentrate-voievozi, în timp ce în 
Regatul Unit al Marii Britanii i Irlanda de Nord-acest control 
se realizeaz  prin departamentele ministeriale, în Suedia-prin 
organisme specializate, precum: Biroul Na ional al S n t ii, 
Comitetul Na ional de Informatic , Comitetul Na ional al 
Înv mântului, în Finlanda, ministerele i agen iile centrale în 
domeniile aflate în competen a lor, în timp ce în statele federale 
importan a revine land-urilor în Germania, sau cantoanelor în 
Elve ia). 

Aminteam c  cea mai mare parte a sistemelor europene 
consacr  competen a exercit rii controlului administrativ în 
sarcina tribunalelor administrative (ex: Finlanda, Suedia). 

Controlul de legalitate asupra actelor administrative 
adoptate sau emise de autorit ile locale este un control a 
posteriori i se declan eaz  fie din oficiu (ex: prin guvernator 
în Turcia i Bulgaria, prin prefec i în Fran a i România, prin 
voievozi în Polonia, prin birouri de administra ie public  în 
Ungaria, comitetele regionale în Italia, guvernator cantonal în 
Elve ia, auditori în Regatul Unit). 

Controlul îns  poate fi declan at i la cererea autorit ii 
controlate (ca o form  de control preventiv), sau la cererea 
unui ter  ca expresie a dreptului cet eanului de a participa la 
gestiunea afacerilor publice (ex: Fran a, rile nordice, 
Germania). 

Ca m suri pe care le poate dispune organul de control, 
amintim ca i în dreptul românesc, suspendarea actelor i 
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acordurilor locale, anularea actelor, dar i de substituire în locul 
autorit ilor locale, în cazul activit ilor obligatorii (ex: în 
Regatul Unit legisla ia permite ministerelor s  exercite func iile 
colectivit ilor, în cazul în care atribu iile obligatorii nu s-au 
realizat sau le-a realizat incorect). 

Cu privire la controlul asupra colectivit ilor locale, 
trebuie s  preciz m c  exist  atât reglement ri în privin a 
recursului administrativ al colectivit ilor locale, prin care este 
sesizat superiorul ierarhic, pentru modificarea sau revocarea 
deciziei (ex: sistemul german, bulgar), cât i recursul 
jurisdic ional exercitat de colectivitatea local  în fa a 
tribunalului administrativ, împotriva unui act de anulare, sau al 
exerci iului legal al tutelei administrative (ex: Italia). 

Am amintit mai mult, textele legale privitoare la 
activitatea autorit ilor administra iei publice locale, i mai 
pu in cu privire la persoane i autorit i. 

În mod constant, legisla ia statelor europene, ca i cea 
româneasc , vizeaz  sanc iuni, precum: suspendarea, demiterea 
func ionarilor, primarului, consilierilor, cât i dizolvarea 
autorit ilor deliberative, colective. 

Ca i în privin a controlului asupra actelor emise sau 
adoptate, i în aceast  materie, legea prevede posibilitatea 
contest rii, a recursului jurisdic ional împotriva m surilor 
dispuse de c tre cel sanc ionat (ex:România, potrivit Legii 
nr.215/2001, primarul, consiliul se pot adresa, în termen de 10 
zile, potrivit legii contenciosului administrativ, institu iei de 
judecat , pentru suspendarea actului emis, ca i în cazul 
demiterii primarului sau al dizolv rii consiliului local, când 
hot rârea Guvernului poate fi contestat  în fa a instan ei de 
contencios administrativ. În ambele cazuri, procedura 
prealabil , nu se efectueaz . 

i în cazul controlului asupra autorit ilor administra iei 
publice locale (consiliu, primar), controlul este tot de legalitate. 
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Din analiza autorit ilor administra iei publice, a 
raporturilor dintre acestea i a controlului exercitat de stat cu 
privire la activitatea lor, sunt suficiente pentru a releva 
elemente de compatibilitate a sistemului administrativ 
românesc cu sistemele administrative europene comunitare. O 
asemenea analiz , relev  îns  necesitatea reform rii i 
restructur rii administra iei publice române ti pentru apropiatul 
proces de integrare. 
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