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НОМurgОă Нină nОМОsitatОaă НОă aă МonПОriă МonsistОn ă şiă МaraМtОră gОnОral-
obligatoriuănormОlorăpolitiМО,ăprОМumăşiăНОăaăasiguraărОspОМtarОa acestora sub 
sanМ iunОaălОgii.ăAnalizânНăНoМtrinaăМonstitu ional ăНinăpОrioaН ăintОrbОliМ ăşiă
postbОliМ ,ă sОă obsОrЯ ă oă ОЯolu iОă ЯОrtiginoas ă aă Мonstitu iОi.ă AМОastaă aă Пostă
inПluОn at ăНОăНiПОri iăПaМtoriăpolitiМi,ăОМonomiМi,ăsoМiali,ăistoriМi.ă inânНăМontă
НОă aМОlОă ОlОmОntОă НОПinitorii,ă МarОă suntă inНispОnsabilОă oriМ rОiă Мonstitu ii, 
prОМumă şiă НОă НОПini iilОă ПormulatОă înă litОraturaă НОă spОМialitatО,ă putОmă
МonМluzionaă asupraă Мonstitu iОiă Мaă ПiinНă lОgОaă ПunНamОntal ă aă statului,ă
alМ tuit ă Нintr-ună ansambluă НОă normОă juriНiМОă inЯОstitОă Мuă Пor ă juriНiМ ă
suprОm ,ă МarОă rОglОmОntОaz ă raporturilОă soМialОă ПunНamОntalОă priЯinНă
instituirОaăşiăorganizarОaăputОriiăНОăstat,ăМonsПin ОştОăşiăgarantОaz ăНrОpturilОă
şiălibОrt ilОăПunНamОntalОăalОăomului.ă 
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CONSTRÂNGEREAăADMINISTRATIV ăCAăVARIETATEă 
AăCONSTRÂNGERIIăSTATALE 

Veronica BUJOR, Lilia COJUHARI 

TОoriaă НrОptuluiă aНministratiЯă ОЯiНОn iaz ă patruă ПormОă НОă baz ă alОă
МonstrângОriiă НОă stat:ă pОnal ,ă aНministratiЯ ,ă НisМiplinar ă şiă МiЯil .  Dup ă
ОsОn aă sa,ă МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă ОstОă oă ЯariОtatОă aă МonstrângОriiă
statalО.ă Eaă ОstОă apliМat ă НОă organОlОă МompОtОntОă НОă stată şiă НОă pОrsoanОlОă
competente din aceste organe pe baza normelor dreptului administrativ.  

Constrângereaă administrativ  – rОprОzint ă mijloМul psihologic sau 
ПiziМă НОă inПluОn ă asupraă МonştiОntuluiă şiă МomportamОntuluiă oamОnilor,ă
apliМat ă înă sПОraă aНministra iОiă publiМО,ă aЯânНă Мaă sМopă prОîntâmpinarОa,ă
МurmarОaă înМ lМ riloră aНministratiЯОă şiă atragОrОaă pОrsoanОloră ЯinoЯatОă laă
r spunНОrОă aНministratiЯ .ă ConstrângОriiă aНministratiЯОă îiă suntă МaraМtОris-
tiМОăurm toarОlО: 

– МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă sОă apliМ ă numaiă înă bazaă lОgii.ă NormОlОă
juriНiМОă rОglОmОntОaz ăМarОămijloaМО,ă înăМarОăМonНi ii,ă înăМarОăorНinОă şiăНОă
М trОăМinОăpotăПiăapliМatО.ăRОglОmОntarОaăМlar ăaămijloaМОlorăНОăМonstrângОrОă



235 

este nОМОsar ăpОntruărОspОМtarОaăprinМipiuluiăinЯiolabilit iiăpОrsoanОi,ăloМuin Оiă
şiăpropriОt iiăpriЯatОăaăМОt Оnilor; 

– Нup ă rОgulilОă gОnОralО,ă pОntruă МonstrângОrОaă aНministratiЯ , este 
МaraМtОristiМ ăorНinОaăОxtrajuНiМiar ăНОăapliМarО,ăaşaăМ ă ПolosirОaămijloaМОloră
aНministratiЯОă НОă МonstrângОrОă ОstОă atribuit ă înă МompОtОn aă organОloră
МorОspunz toarОăНОăОxОМutarОăsauăpОrsoanОlorăМuă ПunМ iiăНОăr spunНОrО,ăМarОă
nОmijloМită lОă rОalizОaz ă П r ă apОlarОaă laă instan aă НОă juНОМat .ă Totuşiă ОstОă
nОМОsară НОă luată înă МonsiНОra iО М ,ă înă МonПormitatОă Мuă lОgisla ia,ă unОlОă
mijloaМОă НОă МonstrângОrОă aНministratiЯ ă sОă apliМ ă НОă М trОă instan ОlОă НОă
juНОМat ăînăsitua iilОăapliМ riiăunОiăsanМ iuniăaНministratiЯОămaiăasprО; 

– МonstrângОrОaăaНministratiЯ ăsОăapliМ ăНoarăПa ăНОăunăsubiОМtăНОăНrОptă
НОtОrminat,ăМarОăaăînМ lМatănormОlОăjuriНiМОăaНministratiЯО; 

– mijloaМОlОăМonstrângОriiăaНministratiЯОăsОăapliМ ăatâtăpОrsoanОlor,ăМâtăşiă
organiza iilor; 

– orНinОaă apliМ riiă loră ОstОă rОglОmОntat ă de normele dreptului 
aНministratiЯăşiăsuntăpartОăМomponОnt ăaăproМОНuriiăaНministratiЯО; 

– МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă arОă Мaă sМop:ă pОНОpsirОaă НОliМЯОntului,ă
МurmarОaăşiăprОîntâmpinarОaăНОliМtОlorăaНministratiЯО; 

– limit rilОăНОăНrОpt,ăasupraăМ roraăsОăapliМ ămijloaМОlОăaНministratiЯОăНОă
sanМ ionarО,ă suntămaiăpu inăpОrМОputОă şiă rigiНО,ăНОМâtăМОlОă МarОă înso ОsМăaltОă
mijloaМОăНОăМonstrângОrОăalОăstatuluiă(НОăОxОmplu,ămijloaМОlОăНОăsanМ ionarОă
penale); 

– mijloaМОlОă НОă МonstrângОrОă aНministratiЯОă potă Пiă apliМatОă atâtă Пa ă НОă
pОrsoanОlОăНОliМЯОntО,ăМâtăşiăПa ăНОăpОrsoanОlО,ăМarОănuăauăМomisăНОliМtulă(НОă
ОxОmplu,ămijloaМОlО,ăapliМatОălaăapari iaăМirМumstan ОlorăОxМОp ionalОăОtМ.); 

– МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă ОstОă apliМat ă nuă НОă to iă subiОМ iiă
aНministra iОiă publiМО,ă şiă Нoară НОă aМОiă subiОМ i,ă МarОă spОМială suntă învesti i 
legislativ pentru aplicarea lor; 

– constrângОrОaăaНministratiЯ ăîntr-oăoarОМarОăm sur ăarОăşiă importan ă
proПilaМtiМ . 

M surilОăНОăМonstrângОrОăaНministratiЯ ăsuntă ПoartОăЯariatОă și au diverse 
semnОăşiă inânНăМontăНО sМopulăПixat,ăm surilОăНОăМonstrângОrОăaНministratiЯ ă
potă Пiă subîmp r itОă înă trОiă grupО:ă m suriă aНministratiЯОă НОă prОîntâmpinarО;ă
m suriă aНministratiЯОă НОă МurmarО;ă m suriă aНministratiЯОă НОă r spunНОrО.ă
M surilОăНОăМonstrângОrОăauăunăМaraМtОră Пor at-obligatoriuă şiăautoritar-statal; 
toate ele constituie forme juridice administrative de ocrotire a ordinii de 
НrОpt,ă МaraМtОrulă ПiОМ rОiaăНintrОăОlОă sОăНОtОrmin ăНОă tipulă rОla iОi,ăpОăМarОăoă
asigur . M surilОăaНministratiЯОăНОăprОîntâmpinarОăsО apliМ ăînălipsaăПaptuluiă
iliМit,ă înă Мazulă surЯОniriiă unoră МonНi iiă МОrtО, cel mai des cu caracter 
ОxМОp ional,ă sМopulă loră МonstituinНă prОîntâmpinarОaă НОliМtОlor,ă protОМ iaă
sОМurit iiăsoМialОăşiăprОîntâmpinarОaăМonsОМin ОlorănОgatiЯО. 
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Laăm surilОăaНministratiЯОăНОăaЯОrtizarОăsОăatribuiО:ăМontrolulăbagajОloră şiă
МontrolulăpОrsonală(ОxОrМitatăНОăorganОlОăЯamalО,ăorganОlОăpoli iОi);ăЯОriПiМarОaă
НoМumОntОlor,ă МОă iНОntiПiМ ă pОrsoana;ă arОstulă aНministratiЯ;ă sОМtoarОlОă înМhisОă
alОăgrani ОiăНОăstat. 

M surilОăaНministratiЯОăНОăМurmarОăМonstauăînăînМОtarОaăПor at ăaăaМ iuniloră
sauă aМtiЯit iiă ilОgalО,ă alОă МОt Оnilor,ă pОrsoanОloră Мuă ПunМ iiă НОă r spunНОrО,ă
institu iilor,ă organiza iiloră sauă întrОprinНОrilor.ă Înă МalitatОă НОă m suriă
administrative de curmare se folosesc: 

– МОrin aăНОăaăînМОtaăaМ iunilОăilОgalО; 
– inПluОn aă ПiziМ ă nОmijloМit ,ă НОă ОxОmplu,ă ПolosirОaă proМОНООloră НОă

autoap rarОăНОăМolaboratorulăНОăpoli iОălaărО inОrОaăНОliМЯОntului; 
– folosirea mijloacelor speciale, de exemplu bastonul de cauciuc al 

colaboratoruluiăНОăpoli iО,ăgazulălaМrimogОnăОtМ.; 
– rО inОrОaă aНministratiЯ ă aă pОrsoanОloră pОntruă întoМmirОaă raportuluiă

НОsprОăînМ lМarОaăaНministratiЯ ăОtМ. 
M surilОă aНministratiЯОă НОă r spunНОrО,ă înă Мompara iОă Мuă МОlОă Нou ă grupuriă

precedente din clasificare, – m suriă НОă r spunНОrОă (pОНОaps ),ă МarОă posОН ă
МaraМtОristiМiă НОă rОprimarО.ă AnumОă prină pОНОapsaă aНministratiЯ ă sОă rОalizОaz ă
institutulăr spunНОriiăaНministratiЯО. 

SОăНistingăşaptОăОtapОăНОăapliМarОăaăm surilorăНОăМonstrângОrО:ăanalizaăsitua iОiă
concrete, examinarОaă Оiă НОtaliat ;ă alОgОrОaă m suriiă НОă МonstrângОrО;ă ЯОriПiМarОaă
ОПiМiОn Оiăm suriiăalОsО;ăluarОaăНОМiziОiăНОsprОăapliМarОaăm suriiăНОăМonstrângОrО;ă
apliМarОaărОal ;ăanalizarОaăОПiМaМit iiăm suriiăapliМatО;ăintroНuМОrОaăМorОМt rilorăînă
activitatea ultОrioar ăНОăapliМarОăaăНrОptului.ăApliМarОaăm surilorăНОăМonstrângОrОă
aНministratiЯОăînătoatОăЯariantОlОăsОăintОnsiПiМ ăînăМonНi iilОăsitua iОiăОxМОp ionalО.ă 

AstПОl,ăorganОlОăМarОărОalizОaz ăМonНuМОrОaăînăaМОstОăМonНi iiăsОăîmputОrniМОsМă
cu atribu iiă ОxМОp ionalО,ă Мaă НОă ОxОmplu introducerea unui regim special de 
intrare-iОşirОă aă МОt Оnilor;ă intОrziМОrОaă НОsП şur riiă aНun rilor,ă mitingurilor,ă
НОmonstra iilor;ă introНuМОrОaă rОguliloră spОМialОă НОă ПolosirОă aă МomuniМa iilor;ă
limitarОaăМirМula iОiămijloaМОlorăНОătransport;ăintroНuМОrОaărОstriМ iОiăНОăМirМula iО;ă
suspОnНarОaă aМtiЯit iiă partiНОloră politiМО,ă organiza iiloră soМialОă şiă institu iiloră
pОntruăprОîntâmpinarОaăМonsОМin ОlorăМirМumstan ОlorăОxМОp ionalО.ă 

AşaНar,ă apliМarОaă m suriloră НОă МonstrângОrО,ă înă toate variantele lor, se 
intОnsiПiМ ăînăМonНi iilОăОxМОp ionalО,ăînăasОmОnОaăМazuri,ăorganОlОăşiăpОrsoanОlОă
Мuă ПunМ iiă НОă r spunНОrОă МompОtОntОă sОă НotОaz ă Мuă împutОrniМiriă spОМialО,ă
nОМОsarОă pОntruă normalizarОaă НОă urgОn ă aă situa iОi,ă asigurarОaă şiă mОn inОrОaă
orНinii,ălОgalit iiăşiăliМhiНarОaăpОriМoluluiăНОăsОМuritatОăaăМОt Оnilor.ă 

Dară aМОastaă niМiНОМumă nuă însОamn ă М ă înă praМtiМaă aНministratiЯ ă aМОstОă
m suriăprОЯalОaz ăsauătrОbuiОăs ăprОЯalОzО,ăОstОăНoarăНОăoăîmbinarОăarmonioas ăa 
acestor masuri cu numeroase mijloaМОă şiă m suriă Нină arsОnalulă mОtoНОiă НОă
convingere. 
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CONSTRÂNGEREAăCAăMETOD ăDEăREALIZAREă 
AăADMINISTRAŢIEIăPUBLICE 
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Înă sМopulă asigur riiă uniПormОă aă Мomport riiă pОrsoanОlor,ă pОă lâng ă
МonЯingОrО,ă statulă ПolosОştОă şiă mОtoНaă НОă МonstrângОrО.ă ConstrângОrОaă ОstОă
stabilirОa,ă impunОrОaă Пor at ă aă Яoin Оiă guЯОrnan iloră Мontraă Яoin Оiă
guЯОrna ilor,ă şiă ОxОrМitarОaă inПluОn Оiă Нină Оxterior asupra comportamentului 
aМОstora.ă Înă astПОlă НОă situa iО,ă statulă şiă organОlОă luiă suntă silitОă s ă apliМОă
m surilОăМuЯОnitОăНОăМonstrângОrО.ăFoartОăimportantăОstОăПaptulăînăМОăМonНi iiă
poatОă Пiă apliМat ăМonstrângОrОaă înă raportăМuăМonЯingОrОa,ăНОoarОМОăponderea 
aМОstoră mОtoНОă ОstОă înНrОptat ă laă asigurarОaă lОgalit iiă şiă НisМiplinОiă înă stat,ă
protОjarОaă НrОpturiloră pОrsoanОloră ПiziМОă şiă juriНiМО.ă Fa ă НОă МonЯingОrО,ă
МonstrângОrОaăpoart ăunăМaraМtОrăsОМunНar,ă ПaМultatiЯă şiă sОăpoatОăapliМaănumaiă
Нup ăОpuizarОaătuturorăposibilit ilorăНОăМonЯingОrО.ăEstОănОМОsarăМaămОtoНaăНОă
МonЯingОrОă s ă prОНominОă asupraă МОlОiă НОă МonstrângОrО.ă AnumОă aМОstă Пaptă îlă
МaraМtОrizОaz ăpОăunăstatăНОmoМratiМăşiăНОăНrОptăînăМompara iОăМuăМОlătotalitarăşiă
cu regim dictatorial represiv.  

ConstrângОrОa,ăПiinНăpОăparМursălimitat ăşi,ăînăpОrspОМtiЯ ,ănuăЯaăНisp rОaăНОă
laă sinО,ă Мiă Нoară înă urmaă înl tur riiă ПaМtoriloră şiă priМiniloră nОНoritОă МarОă Нauă
naştОrОănОМОsit iiăНОăapliМarОăaăaМОstorăm suri.ă 

ConstrângОrОa,ă înă sОnsă ПilosoПiМ,ă însОamn ăНОterminarea unei persoane la o 
МonНuit ăpОăМarОăpОrsoanaănuăoăНorОştО,ăМonНuit ăМОănuăМorОspunНОăМonЯingОriloră
salО,ăiarăînăНoМtrinaăjuriНiМ ăОstОăpriЯit ăsubăНou ăaММОp iuniă– juriНiМăşiăsoМial. 

ConstrângОrОa,ăînăsОnsăjuriНiМ,ăînsОamn ăoătotalitatОăНОăm suri psihice, fizice 
şiămatОrialО,ăprОЯ zutОăНОălОgО,ăМarОăsuntăapliМatОăpОrsoanОlorăМarОănuărОspОМt ăsauă
nuă înНОplinОsМă МОrin ОlОă lОgii.ăConstrângОrОaă soМial ă МonstituiОăună ansambluăНОă
m suriă apliМatОă înă soМiОtatОă înă Мazulă nОrОspОМt riiă НОă bun ă ЯoiОă aă normОlor de 
МonНuit ,ăМuăsМopulăНОăaălimitaăsauăanihilaăposibilitatОaăНОăalОgОrОăaăinНiЯiНului,ă
impunânНu-iăoăМonНuit ăМonПorm ăМuăМОrin ОlОănormОiărОspОМtiЯО. 
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