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1. Noțiuni fundamentale pentru dreptul administrativ. 

2. Noțiunile de autoritate publica si administrație publica potrivit Constituției. 

3. Obiectul definiția si trataturile dreptului administrativ. Izvoarele dreptului 

administrativ. 

4. Teoria generala a organizării administrației publice. 

5. Președintele României: rolul, alegerea si durata mandatului,atribuții. 

6. Guvernul României: regimul investirii,durata mandatului si statutul membrilor, 

organizare si funcționare, actele guvernului. Delegarea legislativa. Controlul 

parlamentar si răspunderea Guvernului si a miniștrilor. 

7. Administrația centrala de specialitate. Administrația publica locala. 

8. Constituirea, componenta si funcționarea consiliului local. Actele si răspunderea 

consiliului local. 

9. Evoluția legislației si a doctrinei privitoare la funcția publica. 

10. Drepturile si îndatoririle funcționarilor publici. Răspunderea funcționarilor publici. 
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Legislație 

Constituția României 

Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu 

modificările si completările ulterioare; 

Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si 

completările ulterioare; 

Legea 340/2004 privind instituția prefectului, republicata cu modificările si completările 

ulterioare; 

Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările si completările ulterioare; 

Legea 195/2006- Legea –cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicata. 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA BIOTERRA din BUCURESTI 

FACULTATEA DE DREPT 

Departamentul de Drept Public si Drept Privat 

 

                                            TEMATICA – Conf. univ., Pozitia 11 
Disciplina : Drept  administrativ  II 

 

1. Activitatea autorităților administrației publice. 

2. Condiții de valabilitate ale actelor administrative. Efectele juridice ale actelor 

administrative. Metodologia elaborării actelor administrative normative. 

3. Modalități de ieșire din vigoare ale actelor administrative. 

4. Reguli privind emiterea, suspendarea și revocarea actului administrativ. 

5. Teoria ”nulități” și a ”inexistenței” în dreptul administrativ. 

6. Contractele administrative. 

7. Contenciosul administrativ. 

8. Actele administrative exceptate de la controlul in contencios administrativ. 

9. Aspecte procedurale in materia contenciosului administrativ. 

10. Delimitarea domeniului public de domeniul privat. Definiția, trăsăturile și particularitățile 

domeniului public. 

11. Concesiunea bunurilor proprietate publică. 

12. Răspunderea administrativ –disciplinară. Răspunderea administrativ –contravențională. 

13. Definiția și trăsăturile contravenției. Sancțiunile contravenționale. Subiectele răspunderi 

contravenționale. Cauzele care o înlătură. 

14. Răspunderea administrativ-patrimonială. 

15. Relația dintre dreptul național și dreptul UE în materie de achiziții publice; 

16. Concurența in achiziții publice. 

17. Acțiunile împotriva ”ordonanțelor Guvernului”.Invocarea si soluționarea excepției de 

nelegalitate. 
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Legislatie: 

Constituția României 

Codul Civil și Codul de procedura civilă 

Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 



concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor 

OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica cu 

modificările si completările ulterioare. 

OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

OG 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității 

cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 


