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Introducere 

Se vorbeşte în literatura juridică1 despre tentaţia 

excederii domeniului public, tendinţă necesară şi firească faţă 

de critica modului de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi 

întreprinderilor statului în antiteză cu calităţile dreptului privat. 

Poate mai mult decât oricând dihotomia public-privat revine în 

actualitatea contemporană, la fel cum încrederea în statul de 

drept, văzut ca o garanţie suplimentară pentru drepturile şi 

libertăţile cetăţeneşti2, reprezintă o realitate acută a vremurilor 

în care trăim.  

Problema liniei de demarcaţie între public şi privat 

aparţine prin excelenţă contractelor administrative, instituţie 

despre care s-a scris că “a avut în dreptul românesc o naştere 

cu dureri şi o copilărie agitată”3. În perioada interbelică apare 

abia în doctrina românească trihotomia doctrinară fie de 

recunoaştere a contractelor administrative în sens larg, fie de 

respingere categorică a acestora ori de acceptare în sens 

restrâns. În jurisprudenţa interbelică, soluţiile instanţelor au 

oscilat între împrumutarea regulilor din dreptul privat, cu 

consecinţa judecării prin analogie a contractelor administrative 

                                                 
1 Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, Drept administrativ, 

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pag. 406. 
2 Iulian Nedelcu, Elemente ale contenciosului constituţional şi administrativ 

în statul de drept, Editura Europa, Craiova, 1997, pag. 55. 
3 Nicolae Zărnescu, Contracte administrative în dreptul românesc din perioada 

interbelică, Analele Universităţii Bucureşti, 2000, http://ebooks.unibuc.ro. 
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şi utilizarea unui regim juridic derogatoriu, dar aplicat de 

tribunalele de drept comun.  

Către deceniul 4 al secolului XX, necesitatea 

identificării şi aplicării unui regim juridic distinct - cel puţin în 

cazul unora din contractele încheiate de Administraţia publică 

cu particularii – a rezidat din realitatea istorică a progresului 

tehnic (extinderea iluminatului public) şi din dorinţa asigurării 

bunului mers al serviciilor publice administrative. 

Apariţia propriu-zisă a teoriei contractului administrativ 

este însă apanajul dreptului modern francez, la noi în ţară teoria 

penetrând odată cu dezvoltarea raporturilor juridice dintre 

administraţiile publice şi particulari, firme cu capital străin de 

cele mai multe ori, care aveau ca obiect concesionarea de 

lucrări publice sau de servicii publice. 

Astăzi doctrinari reputaţi dezvoltă prin teoretizări de 

mare valoare teoria contractelor administrative, dublate de o 

jurisprudenţă care începe să se cristalizeze tot mai conturat. 

Toate aceste nuanţe teoretice şi practice au fost analizate în tot 

cuprinsul cărţii, fără a omite, acolo unde este cazul, analiza 

critică a opiniilor exprimate sau a deciziilor pronunţate, în 

vederea propunerii de soluţii care să se adapteze realităţilor 

juridice contemporane, având în vedere, pe de o parte, 

experienţa acumulată de acum de România, ca ţară membră a 

Uniunii Europene şi evoluţia reformării succesive a sistemului 

judiciar românesc, pe de altă parte. 

Am remarcat, în demersul iniţiat, şi tendinţa de 

uniformizare şi conceptualizare comună a regulilor referitoare 

la naşterea, modificarea, executarea sau încetarea contractelor, 
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care să ducă în final la apariţia unei noi ramuri de drept al 

Uniunii Europene, dreptul contractelor. Pentru problematica 

studiată, deşi specialiştii în drept nu militează neapărat pentru 

un corpus comun european al contractelor administrative – lucru dificil 

din multe puncte de vedere -  putem vorbi de reguli comune şi 

principii similare. În acest context, apreciez că este posibilă o 

acţiune concertată a instituţiilor europene în vederea 

uniformizării dreptului contractelor administrative şi 

argumentez prin faptul că instituţia juridică analizată reprezintă 

un domeniu prin excelenţă al acţiunii legislaţiei comunitare în 

materie de achiziţii publice, unde directivele adoptate au 

condus la armonizarea dreptului naţional din statele membre 

ale Uniunii Europene. 
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