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politică în perspectiva unui drept european al contractelor 

pentru consumatori şi întreprinderi145. 

Problema care interesează aici este de a determina dacă 

aceste preocupări europene au incidenţă în materia contractelor 

administrative, dacă putem vorbi şi despre un drept european 

al contractelor administrative sau dacă preocupările 

specialiştilor au vizat numai sfera contractelor civile. 

Sigur că multe din aceste tendinţe actuale enumerate 

mai sus au momentan doar un suport teoretic; cu toate acestea, 

în materia studiată în teză, deşi specialiştii în drept nu militează 

neapărat pentru un corpus comun european al contractelor 

administrative – lucru dificil din multe puncte de vedere146 -  

putem vorbi de reguli comune şi principii similare. Apreciez că 

este posibilă o acţiune concertată a instituţiilor europene în 

vederea uniformizării dreptului contractelor administrative şi 

argumentez prin faptul că materia reprezintă domeniul 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. 

Actele normative interne, raportate în special la 

încheierea contractului administrativ sau la regimul juridic al 

acestuia, au fost adoptate pe fondul lipsei unei reglementări 

generale a contractului administrativ în România şi au avut ca 

temei chiar reglementările comunitare, a căror transpunere este 

                                                 
145 Gina Orga-Dumitriu, Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. 

Domeniu de aplicare, Editura C. H. Beck, 2013. 
146 Una din principalele probleme de armonizare, la fel ca şi în cazul dreptului privat al 

contractelor, o constituie găsirea unei punţi de legătură între cele două mari 

sisteme de drept, cel romano-germanic şi sistemul de common law.   
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obligatorie pentru statele membre, cum a fost cazul O.U.G. nr. 

34/2006, care a transpus Directiva nr. 2004/18/CE privind 

coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, 

de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind 

coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care 

operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii 

poştale147, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea 

legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare 

la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a 

contractelor de furnizare şi de lucrări148 şi Directiva 

1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi 

prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor 

Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entităţilor care 

operează în sectoarele apă, energie, transport şi 

telecomunicaţii149. La fel, noul pachet legislativ în materia 

achiziţiilor publice implementează setul de directive (a 

Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor 

de concesiune, a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi a 

Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de 

                                                 
147 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  nr. L 134 din 30 aprilie 

2004. 
148 Publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 395 din 30 

decembrie 1989. 
149 Publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene  nr. L 76 din 23 

martie 1992. 
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entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, 

energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ). 

Carte verde a Comisiei privind opţiunile de politică în 

perspectiva unui drept european al contractelor pentru 

consumatori şi întreprinderi, COM/2010/0348, pe care am 

evocat-o anterior, pleacă de la premisa că Piaţa internă este 

construită pe o multitudine de contracte reglementate de legi 

naţionale diferite în materie contractuală şi diferenţele dintre 

legislaţiile naţionale în materie contractuală pot genera costuri 

suplimentare ale tranzacţiilor şi incertitudine juridică pentru 

întreprinderi, conducând la o lipsă de încredere a 

consumatorilor în piaţa internă. Este posibil ca, din cauza 

divergenţelor dintre normele legislative în materie contractuală, 

întreprinderile să fie nevoite să îşi adapteze clauzele 

contractuale, cu atât mai mult cu cât legile naţionale sunt 

rareori disponibile în alte limbi europene, ceea ce implică faptul 

că actorii de pe piaţă trebuie să apeleze la un avocat care 

cunoaşte legile din sistemul juridic propus a fi ales ca lege 

aplicabilă150. 

Parlamentul European, prin votul în plen din 8 iunie 

2011, a susţinut normele europene opţionale pentru 

                                                 
150 Comisia apreciază că acestea sunt câteva dintre motivele pentru care este 

posibil ca întreprinderile şi consumatorii, în special întreprinderile mici şi 

mijlocii (IMM-urile) care au resurse limitate, să fie reticenţi să efectueze 

tranzacţii transfrontaliere. Această reticenţă, la rândul său, poate 

compromite concurenţa transfrontalieră în detrimentul bunăstării sociale. 

Consumatorii şi întreprinderile din statele membre mici ar putea fi 

dezavantajaţi în mod deosebit (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0348). 
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întreprinderile şi consumatorii care încheie contracte pe piaţa 

unică151. 

Un drept european al contractelor, în această 

materie, cred că ar trebui să conducă şi la regândirea 

principiilor tradiţionale aplicabile, nu prin negarea principiilor 

clasice, existente, ci prin adaptarea şi adoptarea unor principii 

noi, determinate de mutaţiile socio-economice ale lumii 

contemporane. Pe lângă principiile clasice, izvorâte din 

procesul creator de drept îndeplinit de Curtea Europeană de 

Justiţie, care, plecând de la Hotărârea Algera152 şi până în 

prezent, a dezvoltat o bogată jurisprudenţă153 în centrul căreia 

se regăsesc: principiul proporţionalităţii, principiul 

administraţiei prin lege, certitudinea legală, protecţia 

solicitărilor legitime, nediscriminarea, dreptul la o audienţă în 

cadrul procedurilor decizionale din administraţie, condiţii egale 

de acces la curţile administrative, responsabilitatea non-

                                                 
151 Publicat pe http://legestart.ro/comisia-europeana-saluta-sprijinul-

parlamentului-pentru-un-drept-european-optional-al-contractelor/. 
152 Prin Hotărârea Algera din 12 iulie 1957, Curtea Europeană de Justiţie a 

statuat că „absenţa unor dispoziţii în tratatele constitutive nu împiedică 

soluţionarea litigiilor, urmând a se avea în considerare legislaţia, doctrina şi 

jurisprudenţa statelor aflate în diferend”, în C.N. Kakouris, Use of the 

Comparative Method by the Court of Justice of the European Communities, School of 

Law. Pace International Law Review, 1994, pag. 276, pe 

http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.  
153 S-a statuat pe bună dreptate că hotărârile Curţii Europene de Justiţie pot 

genera principii cu caracter general care să guverneze un drept administrativ 

european – se vedea în acest sens Ioan Alexandru (coordonator), Mihaela 

Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, Cezar Corneliu Manda, Alina-

Livia Nicu, Crina Rădulescu, Cătălin Silviu Săraru, Dreptul administrativ în 

Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, pag. 283. 
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contractuală a administraţiei, ş.a.m.d., s-au conturat principii 

noi, cel puţin la nivel de teoretizare a dreptului. 

Afirmaţia de mai sus porneşte de la acţiunile posibile de 

întreprins în vederea constituirii dreptului european al 

contractelor, acţiuni desfăşurate pe două căi: pe de o parte, 

calea savantă, cea a operelor doctrinare elaborate în cadrul unor 

conferinţe internaţionale de experţi în materie, şi, pe de altă 

parte, calea mecanismelor instituţionale europene, realizată prin 

armonizarea normelor juridice cu ajutorul directivelor şi 

unificarea legislaţiilor prin regulamente154. 

Insistând asupra primei căi, au fost identificate în 

doctrina155 recentă trei principii care vin să completeze cadrul 

juridic al contractelor şi care pot imprima o viziune nouă 

inclusiv în domeniul contractelor administrative, cu precădere a 

celor de achiziţie publică. Aceste principii sunt: principiul 

coerenţei156, principiul perenităţii157 şi principiul reechilibrării 

economiei contractului158. 

                                                 
154 Gheorghe Stancu, Influenţele ordinii juridice globale asupra domeniului dreptului 

contractelor, în revista Dreptul, nr. 10/2008, pag. 37. 
155 Idem, Contribuţii aduse de doctrină la noua orientare a dreptului contractelor , în 

revista Dreptul nr. 6/2009, pag. 90-110. 
156 Acesta presupune reducerea clauzelor contradictorii de către judecător 

printr-o interpretare coerentă care în fapt traduce o voinţă comună 

insesizabilă iniţial. 
157 Principiul perenităţii contractuale este privit ca imperativ economic – 

pune accent pe contract, considerat ca un bun ce trebuie menţinut durabil şi 

eficace într-un mediu economic, şi ca imperativ moral – contractul 

reprezintă o exigenţă a calităţii legăturii contractuale, fondată pe încrederea 

reciprocă a moralizării acţiunii contractuale contemporane. 
158 Acest principiu porneşte de la factorii care duc la „bulversarea” 

economiei contractului şi presupune că un contract trebuie executat 
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Parţial, ele se grefează pe principiile generale înscrise în 

legislaţia românească a achiziţiilor publice, transpuse prin 

directivele europene: nediscriminarea; tratamentul egal; 

recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; 

asumarea răspunderii159 - enumerate doar în Legea nr. 98/2016 

şi în Legea nr. 100/2016 dar explicate anterior în O.U.G. nr. 

54/2006160 (transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor 

interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului de concesiune; tratamentul egal - 

aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea 

publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune; 

proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de 

autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare 

naturii contractului; nediscriminarea - aplicarea de către 

autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea 

participanţilor la procedura de atribuire a contractului de 

concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi 

convenţiile la care România este parte; libera concurenţă - 

asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca 

orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a 

deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi 

acordurilor internaţionale la care România este parte). 

                                                                                                    
conform economiei acestuia, interpretarea noţiunii de „economie” revenind 

judecătorului care va decide dacă părţile trebuie să se întoarcă la masa de 

negocieri ori se impune desfiinţarea contractului. 
159 Principiile sunt înscrise în art. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice. 
160 În art. 13 al O.U.G. nr. 54/2006 modificată. 
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Reflectarea noilor orientări în domeniul contractelor o 

regăsim şi în legislaţia românească din ultimii ani - noul Cod 

civil– care statuează expres asupra a două principii care şi-au 

găsit şi anterior consacrarea jurisprudenţială, însă nu au fost 

legiferate neechivoc până acum: libertatea contractuală161 şi 

buna-credinţă162. Problema care interesează aici este dacă aceste 

principii îşi pot găsi fundamentarea în materia contractelor 

administrative, având în vedere interesul privat care este vizat 

în primul rând prin normele invocate. Apreciez că nicio raţiune 

nu împiedică adaptarea principiilor la specificitatea contractului 

administrativ, compus din clauze negociate şi clauze 

reglementare, atâta timp cât primează satisfacerea interesului 

public. Mai mult, libertatea contractuală şi buna-credinţă 

ocrotesc şi fazele premergătoare încheierii şi executării 

                                                 
161 Art. 1169: Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine 

conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de 

bunele moravuri; art. 1.183 alin. 1: Părţile au libertatea iniţierii, desfăşurării 

şi ruperii negocierilor şi nu pot fi ţinute răspunzătoare pentru eşecul 

acestora.  
162 Art. 14: Persoanele fizice şi persoanele juridice participante la raporturile 

juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu 

bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri. Buna-

credinţă se prezumă până la proba contrară; art. 1.170: Părţile trebuie să 

acţioneze cu bună-credinţă atât la negocierea şi încheierea contractului, cât 

şi pe tot timpul executării sale. Ele nu pot înlătura sau limita această 

obligaţie; art. 1183 alin. 3: Partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile 

contrar bunei-credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi. 

Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de cheltuielile angajate 

în vederea negocierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi 

de orice împrejurări asemănătoare. 
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contractelor, luându-se în considerare inclusiv posibilitatea 

atragerii răspunderii civile pre-contractuale163.  

Achiesăm la propunerea164 ca viitoarele reglementări 

legale să includă, pe lângă principiile enunţate mai sus, 

legiferarea priorităţii interesului public în faţa celui privat, odată 

cu confirmarea expresă a principiilor transparenţei, 

imparţialităţii şi accesului public la conţinutul contractului 

administrativ, acestea neputându-se materializa decât prin 

includerea lor într-un viitor Cod de procedură administrativă.  

De asemenea, consider importantă statuarea 

reglementară asupra prerogativelor Administraţiei care derivă 

din preeminenţa interesului public, prerogative evidenţiate 

detaliat în literatura juridică franceză165: 

 puterea de direcţie şi control a Administraţiei; 

 prerogativa de modificare unilaterală a contractului; 

 prerogativa sancţionării directe a cocontractantului; 

 prerogativa rezilierii unilaterale. 

Referitor la puterea de direcţie şi control a 

Administraţiei, aceasta se manifestă prin posibilitatea autorităţii 

de a verifica, supraveghea buna executare a contractului, dar şi 

de a solicita date, informaţii suplimentare privind derularea 

operaţiunilor contractate. Modificarea unilaterală poate opera 

atunci când interesul general o cere, fiind subliniate totuşi 

anumite limite ale acestei prerogative: 

                                                 
163 Oliviu Puie, Principii care guvernează materia contractelor administrative în fazele 

premergătoare, ale încheierii şi executării contractului. Proceduri de atribuire a 

contractelor administrative, în Pandectele Române nr. 9/2009, pag. 32. 
164 Cătalin-Silviu Săraru, op. cit., pag. 246. 
165 Phillippe Foillard, op. cit., pag. 241. 
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 autoritatea nu poate modifica elementele esenţiale ale 

contractului, o asemenea modificare putând fi refuzată 

de cocontractant, ceea ce va duce în final la rezilierea 

actului; 

 autoritatea nu poate modifica latura financiară a 

contractului; 

 orice schimbare a condiţiilor contractuale, determinată 

de modificarea unilaterală a acestuia, trebuie obligatoriu 

însoţită de o compensare bănească, în vederea 

respectării principiului echilibrului financiar. 

O altă prerogativă esenţială rezervată administraţiei 

derivă din posibilitatea, pentru aceasta, de a aplica direct 

sancţiuni cocontractantului, spre deosebire de dreptul privat 

unde nerespectarea obligaţiilor de către una din părţi nu poate 

fi constatată decât în faţa unei instanţe de judecată. În dreptul 

public, administraţia poate impune de la sancţiuni pecuniare 

(penalităţi de întârziere), până la sancţiuni coercitive 

(încredinţarea contractului către terţi, îndeplinirea prestaţiei în 

numele contractantului care a refuzat să o facă, pe cheltuiala 

acestuia) sau chiar rezilierea contractului. 

Toate aceste elemente, la care ar trebui să se adauge 

reglementări exprese referitoare la răspundere şi felurile 

acesteia, impun concluzia potrivit căreia dreptul contractelor 

administrative este departe de a fi omogenizat, sarcina 

codificării revenind în primul rând doctrinei, care să inspire 

legiuitorul viitor în adoptarea unui Cod de procedură 

administrativă în acord cu realităţile interne dar şi cu mutaţiile 

contemporane din dreptul european. 
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4.2. Tendinţe actuale vizând contenciosul formării, 

încheierii şi executării contractelor administrative  

Încheierea şi executarea contractelor administrative, ca 

şi încetarea acestora, comportă un studiu separat, care excede 

cadrul de analiză al tezei dar pe care îl voi atinge punctat în cele 

ce urmează, subliniind problemele de calificare a noţiunilor, de 

interpretare ori disputele doctrinare şi jurisprudenţiale cu 

potenţialitate contencioasă. Literatura juridică franceză166 

vorbeşte de mult de un contencios al formării şi executării 

contractului administrativ, ce a dus inclusiv la declanşarea unei 

„revoluţii” în materie, prin adoptarea unei căi de sancţionare a 

comportamentului pre-contractual – sesizarea/recursul 

precontractual (référé pré-contractuel). 

Nu este lipsită de interes prezentarea schematică a 

organizării contenciosului formării şi executării contractului 

administrativ în Franţa167: 

 

Contencios de plină jurisdicţie 
Contencios pentru exces de 

putere 

Recursul pre-contractual Acte detaşabile 
Clauze reglementare 

„Judecătorul contractului”  

 Tutela prefectului 

Acţiunea de in rem verso 
Răspunderea cvasi-delictuală 

 

 

Recursul pre-contractual este aplicabil în trei materii: 

cea a achiziţiilor publice, a contractelor de delegare de servicii şi 

                                                 
166 Laurent Richer, op. cit., pag. 170. 
167 Ibidem, pag. 168. 
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a parteneriatului public-privat şi pleacă de la necesitatea 

sancţionării juridice a încălcării regulilor de încheiere a 

contractului, înainte de producerea efectelor acestuia. Poate 

sesiza tribunalul administrativ orice persoană care are un 

interes în încheierea contractului şi care ar putea fi lezată prin 

lipsa publicităţii procedurii sau prin lipsa asigurării unei 

concurenţe reale (de exemplu, inserarea în caietul de sarcini a 

unei clauze care favorizează un anumit candidat168). Avantajul 

instituirii unei asemenea căi jurisdicţionale rezidă în 

posibilitatea suspendării procedurii înainte ca o eventuală 

încheiere a contractului să producă efecte ireversibile. Ce 

trebuie în plus de menţionat, este faptul că ambele părţi 

contractante au deschisă calea recursului precontractual, 

aplicându-se în acest mod principiul egalităţii de tratament 

celor două părţi implicate. 

Potrivit Codului de justiţie administrativă169, judecătorul 

sesizat are facultatea de a opta între mai multe soluţii posibile, 

în principiu urmărindu-se îndeplinirea obligaţiilor şi 

suspendarea executării oricărei decizii referitoare la contract, cu 

excepţia cazurilor în care se estimează că ansamblul măsurilor 

de luat ar putea leza interesul public, situaţie în care trebuie 

cuantificat dacă nu cumva măsurile care se impun au 

                                                 
168 Tribunal Administratif du Grenoble, 8 février 1994, RFDA 1994, 741, 

apud Laurent Richer, op. cit., pag. 176. 
169 Codul de justiţie administrativă francez a luat naştere în anul 2000, 

intrând în vigoare la data de 1.01.2001 şi cuprinde două părţi, o parte 

legislativă şi o parte reglementară (pe https://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933, consolidat la 

21.04.2017). 
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