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d). Procedura acordării acestei 
cetățenii va fi stabilită prin hotă-
rârea Guvernului.”
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Introducere. Controlul exer-
citat asupra autorităţilor ad-

ministraţiei publice locale (actele 
administrative emise/adoptate de 
către acestea) implică particularităţi 
deosebite, mai ales de competență, 
întindere, termene etc.

Doctrina contemporană destul 
de sumar abordează problema în 
cauză, contrar semnificației sale 
deosebite teoretice și practice. În 
opinia noastră, este nejustificată 
lipsa de interes, fapt ce ne motivea-
ză să trecem în revistă unele aspec-
te importante ale subiectului.

Scopul studiului astfel rezidă 
în abordarea problemei controlu-
lui administrativ exercitat asupra 
administrației publice locale sub 
aspectul factorilor determinanți, 
formelor de realizare, subiecților 
competenți în materie și a 
legislației-cadru în domeniu.

Rezultate obținute și discuții. 
În studiile de specialitate autohto-

ne controlul exercitat asupra auto-
rităţilor administraţiei publice lo-
cale este definit ca „acea activitate 
ce se desfăşoară regulat în cadrul 
structurii administraţiei publice 
locale reprezentative autonome, 
ca o componentă fundamentală şi 
permanentă a mecanismului admi-
nistrativ, al cărei scop îl constituie 
asigurarea conformităţii compor-
tamentului administrativ al autori-
tăţilor administraţiei publice loca-
le vizate cu prevederile legale, în 
acord cu interesele colectivităţilor 
locale pe care le reprezintă şi inte-
resele naţionale date în competenţa 
acestor autorităţi publice” [17, p. 
43].

Potrivit cercetătorilor, institu-
irea controlului asupra activităţii 
administraţiei publice locale este 
condiţionată de câteva cerinţe im-
portante, precum [5, p. 66]: 

cerinţe de ordin politic-  – ce 
pun în lumină valorile politice su-
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preme legate de existenţa statului, 
în special, ale caracterului unitar al 
statului, prin manifestarea princi-
piului autonomiei locale exclusiv 
în sfera activităţilor de natură ad-
ministrativă şi nu politică; 

cerinţe de ordin instituţional-  – 
ce relevă necesitatea integrării coe-
rente şi armonioase a administraţiei 
publice locale autonome în cadrul 
administraţiei publice în general, 
ca rezultat al imperativului de ar-
monizare a intereselor generale cu 
cele ale colectivităţilor locale din 
unităţile administrativ-teritoriale; 

cerinţe de ordin legal-  – ce vi-
zează asigurarea respectării legali-
tăţii de către autorităţile adminis-
traţiei publice locale, prin subor-
donarea intereselor colectivităţilor 
locale, intereselor generale ale sta-
tului, în speţă ale întregii societăţi; 

cerinţe de ordin administrativ-  
– ce învederează obligaţia autorită-
ţilor administraţiei publice locale 
de a asigura cu prioritate, în respec-
tul legii, promovarea şi satisfacerea 
intereselor colectivităţilor locale, 
potrivit competenţelor şi mijloace-
lor de care dispun.

În ceea ce priveşte formele con-
trolului exercitat asupra activităţii 
administraţiei publice locale, aces-
tea decurg din însăşi diversitatea 
formelor de activitate ale adminis-
traţiei locale şi domeniile economi-
ce şi sociale proprii sau delegate pe 
care le administrează [6, p. 362].

Potrivit lui I. Creangă, for-
mele de control asupra activităţii 
administrației publice locale se 
înscriu în gama formelor de con-
trol ale administraţiei publice în 
general, iar individualizarea lor 
derivă din poziţionarea şi rolul ad-
ministraţiei publice locale în cadrul 
statului, şi anume din poziţia sa in-
termediară între autorităţile puterii 
legislative, ale celei executive şi 
populaţia, ale căror necesităţi tre-
buie să le satisfacă, mijlocind inte-
rese generale, particulare şi locale, 
prin intermediul serviciilor publice 
şi ale altor tehnici pe care le au la 
dispoziţie [18, p. 14]. Respectiv, 

autorul atestă următoarele forme 
de control exercitate asupra admi-
nistraţiei publice locale: control 
politic, control administrativ, con-
trol judecătoresc şi control obştesc 
[3, p. 7].

Orientându-ne atenţia nemijlo-
cit la controlul administrativ asupra 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, vom nota că acesta îşi are 
sediul juridic atât în normele Con-
stituţiei Republicii Moldova [2], 
cât şi în dispoziţiile Legii privind 
administraţia publică locală [7], 
în concret art. 61 alin. (1), potrivit 
căruia: „activitatea autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale de nive-
lurile întâi şi al doilea, precum şi a 
celor din cadrul unităţii teritoriale 
autonome cu statut juridic special 
este supusă controlului administra-
tiv în baza Constituţiei, al prezentei 
legi şi al altor acte legislative”.

Controlul administrativ al ac-
tivităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale vizează respectarea 
Constituţiei, a tratatelor internaţi-
onale la care Republica Moldova 
este parte, a Legii privind adminis-
traţia publică locală şi a altor acte 
normative atât de către autorităţile 
administraţiei publice locale, cât şi 
de către funcţionarii acestora.

Referitor la subiecţii controlu-
lui administrativ exercitat asupra 
administraţiei publice locale, este 
evident că anume Guvernul este cel 
care dispune de dreptul de control 
administrativ asupra tuturor struc-
turilor organizatorice ale adminis-
traţiei publice aflate sub autoritatea 
executivului atât la nivel central, 
cât şi local în virtutea poziţiei sale 
de conducător al administraţiei pu-
blice [5, p. 67].

Pe de altă parte, exercitarea 
controlului administrativ asupra 
activităţii autorităţilor administra-
ţiei publice locale nu este conside-
rat a fi un moft al Guvernului, ci o 
exigenţă a statului de drept, fiind 
chemat să asigure legalitatea, or-
dinea de drept şi respectarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. Pornind de la faptul că 

statul îşi realizează funcţiile prin 
intermediul autorităţilor publice, 
instituirea acestora în teritoriu de-
vine o condiţie indispensabilă pen-
tru asigurarea funcţionării statului 
[20, p. 9].

Extrem de importantă, în acest 
sens, este necesitatea respectării 
anumitor principii de drept în vede-
rea protecţiei autonomiei locale de 
care dispun autorităţile administra-
ţiei publice locale. Sunt relevante în 
acest sens dispoziţiile art. 62 alin. 
(1) din Legea privind administraţia 
publică locală, care cuprinde astfel 
de principii precum: 

a) exercitarea controlului numai 
potrivit procedurilor şi în cazurile 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) respectarea proporţionalităţii 
între amploarea intervenţiei autori-
tăţii de control şi importanţa intere-
selor pe care le protejează; 

c) neadmiterea limitării dreptu-
lui autorităţii administraţiei publice 
locale de a administra în mod auto-
nom, în condiţiile legii, afacerile ce 
ţin de propria competenţă. 

Acelaşi act legislativ stabileşte 
şi formele controlului administrativ 
exercitat asupra autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, fiind vorba 
de controlul legalităţii şi controlul 
oportunităţii (art. 61 alin. (3)).

În literatura de specilitate autoh-
tonă se menţionează în acest sens că 
asupra autorităţilor administraţiei 
publice locale se exercită în princi-
pal un control administrativ extern, 
care în cazul competenţelor exerci-
tate în baza principiului desconcen-
trării ia forma controlului ierarhic, 
iar în cazul competenţelor exercitate 
în baza principiului descentralizării 
ia forma controlului de tutelă [10, p. 
58-59; 12, p. 17; 17, p. 64].

Controlul legalităţii, realizat de 
către Guvern, direct sau prin in-
termediul Cancelariei de Stat şi a 
structurilor acesteia din teritoriu, 
vizează în exclusivitate legalitatea 
actelor administraţiei publice loca-
le emise în domeniile asupra cărora 
aceasta îşi exercită competenţele 
sale depline şi exclusive. 
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La rândul său, controlul opor-
tunităţii este circumscris de con-
trolul specializat realizat de Gu-
vern, de organele administraţiei 
publice centrale de specialitate, de 
alte autorităţi administrative, care 
acţionează inclusiv prin interme-
diul serviciilor desconcentrate din 
unităţile administrativ-teritoriale 
potrivit competenţelor ce revin 
acestora în condiţiile legii. Contro-
lul administrativ specializat urmă-
reşte atât realizarea unui control de 
legalitate, cât şi a unui control de 
oportunitate. De regulă, controlul 
de oportunitate se admite doar asu-
pra domeniilor delegate de stat uni-
tăţilor administraţiei publice locale 
[3, p. 8-9]. 

În viziunea noastră, o asemenea 
distincţie se datorează categoriilor 
de competenţe şi, respectiv, acte 
administrative pe care autorităţile 
locale sunt în drept să le emită/ad-
opte întru exercitarea acestora. În 
acest sens, cercetătorii susţin că ac-
tele emise de autorităţile adminis-
traţiei publice locale sunt de două 
tipuri [15, p. 296]: 

acte emise în vederea exerci-- 
tării propriilor atribuţii;

acte emise în vederea exerci-- 
tării atribuţiilor delegate de către 
stat unităţilor administrativ-terito-
riale. 

Totodată, actele administrative 
emise în scopul realizării atribuţi-
ilor proprii pot fi supuse în exclusi-
vitate controlului de legalitate, iar 
actele emise pentru realizarea atri-
buţiilor delegate se supun în mod 
obligatoriu controlului de legalita-
te şi a celui de oportunitate [4, p. 
262].

Din câte se poate observa, regi-
mul juridic diferit al actelor admi-
nistrative emise/adoptate de către 
autorităţile administrative locale 
depinde de tipul competenţelor 
exercitate. 

Propunându-ne în continuare a 
dezvolta formele concrete ale con-
trolului exercitat asupra adminis-
traţiei publice locale (de legalitate 
şi de oportunitate), ne vom opri în 

concret la abordarea controlului de 
legalitate, denumit în literatura de 
specialitate şi tutelă administrativă.

Dat fiind faptul că aplicarea 
descentralizării administrative nu 
are drept consecinţă independenţa 
totală a colectivităţilor locale faţă 
de statul în care sunt organizate, 
autorităţile publice centrale îşi re-
zervă dreptul de a supraveghea 
activitatea colectivităţilor locale, 
exercitând asupra acestora un anu-
mit tip de control – tutela adminis-
trativă. 

În concepţia literaturii juridice 
româneşti, tutela administrativă re-
prezintă o limită impusă autorităţi-
lor administrative locale în vederea 
salvgardării legalităţii şi apărării 
interesului public [9, p. 126-128].

Tutela administrativă înseam-
nă, astfel, un control (între anumite 
limite) prin care se înlătură sau se 
limitează tendinţele autorităţilor 
locale aflate în disgraţie cu politica 
statului, se asigură, totodată, rezol-
varea nu numai a intereselor locale, 
ci şi a celor generale. Din această 
perspectivă, statul nu are numai 
dreptul, ci şi obligaţia de a exercita 
controlul asupra autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, atât asupra 
celor desconcentrate, cât şi asupra 
celor descentralizate [19, p. 158]. 

În general, în studiile de spe-
cialitate se susţine că controlul de 
tutelă este necesar din mai multe 
puncte de vedere: 

în primul rând, pentru că auto-- 
rităţile descentralizate girează ser-
vicii publice, care trebuie să func-
ţioneze în mod regulat şi continuu, 
iar statul este direct interesat de 
buna funcţionare a acestor servicii 
publice. 

în al doilea rând, în cazul des-- 
centralizării, autorităţile centrale 
sunt obligate să vegheze, ca even-
tual, interesele locale sau regionale 
să nu fie satisfăcute în detrimentul 
intereselor generale. 

în al treilea rând, puterea cen-- 
trală trebuie să vegheze ca autorită-
ţile locale să satisfacă în condiţiile 
cele mai bune nevoile locale. 

în al patrulea rând, autoritatea - 
centrală trebuie să vegheze asu-
pra menţinerii unităţii statului. O 
autonomie prea mare, spunea D. 
Tarangul, poate să fie cauza unor 
orientări politice în contradicţie cu 
politica de stat a autorităţilor cen-
trale. Acest control trebuie să fie de 
aşa natură încât să îngrădească şi 
să micşoreze autonomia adminis-
traţiilor descentralizate, fără ca să 
o desfiinţeze [16, p. 442-443].

Astfel, tutela este necesară atât 
pentru stat (pentru a-şi menţine au-
toritatea pe întreg teritoriul ţării şi 
pentru a-şi asigura unitatea politicii 
sale), pentru înseşi autorităţile lo-
cale (pentru a asigura respectarea 
legalităţii în cadrul activităţii sale 
şi pentru a se proteja de ingerinţa 
altor autorităţi (spre exemplu, de 
intervenţia autorităţilor raionale 
în activitatea celor locale), cât şi 
pentru cetăţean (controlul legali-
tăţii constituind o garanţie sigură 
a respectării drepturilor omului în 
activitatea autorităţilor locale şi un 
mijloc de elucidare şi excludere a 
exceselor de putere admise de au-
torităţile locale în raport cu intere-
sele comunităţii locale şi a mem-
brilor ei).

Prin esenţa sa, tutela adminis-
trativă este concepută ca fiind o 
excepţie de la principiul constituţi-
onal al autonomiei locale. Această 
formă de control reprezintă o for-
mă liberală de tutelă, modernă, cu 
caracter jurisdicţional, autoritatea 
de tutelă neavând drept de anulare 
a actului, ci numai de a-l ataca în 
faţa instanţelor de contencios ad-
ministrativ, singurele instituţii care 
pot aplica această sancţiune fiind 
instanţele judecătoreşti. 

Aşadar, controlul administrativ 
asupra colectivităţilor teritoriale se 
exercită prin instanţe jurisdicţiona-
le, statul renunţând la posibilitatea 
de a interveni direct, unilateral, re-
zervându-şi numai dreptul la o acţi-
une în faţa instanţelor judecătoreşti 
[11, p. 30-31].

Din cele enunţate, este destul de 
clar că anume controlul de tutelă 
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se opune controlului ierarhic. Ast-
fel, dacă într-un sistem centralizat, 
subordonarea ierarhică joacă un rol 
esenţial, iar controlul se efectuează, 
în absenţa vreunui text legal, asupra 
tuturor aspectelor actului, în privin-
ţa autorităţii descentralizate, dimpo-
trivă, libertatea constituie regula, iar 
controlul – excepţia [14, p. 304].

Într-un asemenea caz, evident 
că „aplicarea tutelei administrative 
necesită exigenţe clare şi sporite în 
ceea ce priveşte existenţa unui ca-
dru legal care să-l consacre şi prin 
care să se statueze asupra desemnă-
rii autorităţii care exercită controlul 
în numele statului şi care, totodată, 
îi fixează întinderea şi limitele, sta-
bilind şi procedurile corelative” [8, 
p. 131].

Făcând trimitere la cadrul juri-
dic în vigoare care reglementează 
instituţia tutelei administrative – 
Legea privind administraţia publi-
că locală (inclusiv Carta Europea-
nă a Autonomiei Locale [1], sub 
denumirea de control administrativ 
al activităţii autorităţilor adminis-
trative publice locale, evitând astfel 
noţiunea de tutelă administrativă), 
vom menţiona că, potrivit acesteia 
(art. 64 alin. (1)), controlul de lega-
litate asupra activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale presu-
pune exercitarea unui control obli-
gatoriu asupra următoarelor acte: 

a) deciziile consiliilor locale de 
nivelurile întâi şi doi; 

b) actele normative ale prima-
rului, ale preşedintelui raionului şi 
ale pretorului; 

c) actele privind organizarea li-
citaţiilor şi actele privind atribuirea 
de terenuri; 

d) actele de angajare şi cele de 
încetare a raporturilor de serviciu 
sau de muncă ale personalului ad-
ministraţiei publice locale; 

e) actele care implică cheltuieli 
sau angajamente financiare de peste 
30 mii de lei – în unitatea adminis-
trativ-teritorială de nivelul întâi şi 
de peste 300 mii de lei – în unitatea 
administrativ-teritorială de nivelul 
al doilea; 

f) actele emise în exercitarea 
unei atribuţii delegate de stat au-
torităţilor administraţiei publice 
locale.

În ceea ce priveşte competenţa 
exercitării controlului, sunt rele-
vante prevederile art. 63, în care 
se stabileşte că de organizarea con-
trolului administrativ al activităţii 
autorităţilor administraţiei publice 
locale este responsabilă Cancela-
ria de Stat, acesta fiind exercitat 
nemijlocit de Cancelaria de Stat 
sau de oficiile sale teritoriale, con-
duse de reprezentanţii Guvernului 
în teritoriu (care au obligaţia de 
a întocmi rapoarte anuale în care 
să reflecte rezultatele controlului 
exercitat (asemenea rapoarte deja 
pot fi accesate pe site-ul Cancela-
riei [13]). 

Sub aspect procedural, controlul 
de legalitate obligatoriu se asigură 
prin exigenţa stabilită de Lege (art. 
64 alin. (2), potrivit căreia o copie 
de pe orice act menţionat mai sus se 
expediază obligatoriu oficiului teri-
torial al Cancelariei de Stat în ter-
men de 5 zile de la semnarea actului 
(fiind transmis şi procesul-verbal al 
fiecărei şedinţe a consiliului în ter-
men de 15 zile de la şedinţă).

Cu titlu de concluzie, desprin-
dem un element-cheie al tutelei ad-
ministrative, şi anume faptul că su-
biectul controlului nu este în drept 
să modifice sau să revoce actul con-
siderat ilegal, ci doar să ceară rea-
lizarea acestor operaţiuni organului 
emitent, iar în cazul în care acesta 
nu ia măsurile corespunzătoare, su-
biectul controlului este în drept să 
sesizeze instanţa judecătorească. 
Mai mult, subiectul controlului nu 
este în drept nici să suspende actele 
suspectate de ilegalitate, având po-
sibilitatea doar să solicite dispune-
rea suspendării de către instanţă.
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Introducere. În lucrările de 
specialitate răspunderea ju-

ridică pentru ilicitul comis în sfera 
finanțelor publice a fost tratat dis-
tinct, dar nu voluminos, încât, să 
putem menționa cu certitudine că 
această formă a răspunderii este 
pe deplin tratată în știința juridică. 
Mai mult ca atât, răspunderea în 
domeniul finanțelor publice, nici 
până în prezent nu are o denumire 
comună, acceptată de marea ma-
joritate a autorilor din domeniul 
jurisprudenței, ea fiind denumită 
după caz: „răspundere juridică fi-
nanciară” [14, p.337; 16, p.28; 28, 
p.111; 23, p.60-63], „răspundere 
juridică pentru încălcarea norme-

lor dreptului financiar”,[6, p.316] 
„răspundere fiscală” [20, p.338; 
24, p.425].

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În vederea realizării sco-
pului trasat, în respectivul articol 
ştiinţific au fost aplicate un şir de 
metode ca: metoda logică (bazată 
pe analiza deductivă şi inductivă, 
generalizare şi specificare), metoda 
sistemică şi cea comparativă.

În publicație au fost utilizate 
lucrările științifice ale savanților 
ce reprezintă atât doctrina juridică 
autohtonă, cât și doctrinele juridi-
ce ale României, Federației Ruse și 
ale altor state.
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RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ ÎN DREPTUL 
FISCAL

Tatiana STAHI,
lector universitar Catedra „Drept”, UASM, doctorandă ULIM

REZUMAT
În acest articol propunem o analiză a răspunderii patrimoniale în dreptul fiscal 

în legătură cu comiterea unui act ilegal. Răspunderea patrimonială în dreptul fis-
cal este definită pornind de la concepte consacrate în Teoria generală a dreptului: 
1) răspunderea – obligație legală; 2) răspunderea - forță de constrângere a statu-
lui; 3) răspunderea – penalitate.

Ca și în cazul răspunderii juridice, în încercarea de a defini răspunderea pa-
trimonială în dreptul fiscal este important să determinăm semnificațiile acesteia. 
Dincolo de semnele pe care le considerăm relevante în definirea răspunderii pa-
trimoniale în dreptul fiscal, vom propune propria noțiune.

Cuvinte-cheie: răspunderea patrimonială, răspundere fiscală, drept fiscal, 
vinovăție, intenție, impozit. 

PATRIMONIAL LIABILITY IN FISCAL LAW

Tatiana STAHI,
lecturer at the „Law” chair of the UASM, PhD student ULIM

SUMMARY
In this article we propose an analysis patrimonial liability in fiscal law in con-

nection with the commission of unlawful act, so we will talk about the negative 
side of fiscal liability. Patrimonial liability in fiscal law is defined starting from 
the concepts enshrined in the general theory of law: 1) liability – legal obligation; 
2) liability – state coercion; 3) liability – penalty.

 As with legal liability, in an attempt to define patrimonial liability in fuscal 
law is given greater importance of signs that characterizes the detriment of others. 
Retaining the signs that we consider relevant in defining the fiscal responsibility, 
we will propose our own notion. 

Keywords: patrimonial liability, fiscal liability, fiscal law, quilt, intent, tax.


