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CONSTRÂNGEREAăCAăMETOD ăDEăREALIZAREă 
AăADMINISTRAŢIEIăPUBLICE 

Lilia COJUHARI 

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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Subă МОlОă maiă НiЯОrsОă ПormО,ă МonstrângОrОaă aă Оxistată înă toatОă ОtapОlОă НОă
НОzЯoltarОă alОă soМiОt iiă umanО.ă OriМОă МomunitatОă uman ă prОsupunОă oă
armonizarОăaăaМ iunilorămОmbrilorăs iăpОntruăsatisПaМОrОaăintОrОsuluiăgОnОrală
ală Мomunit ii,ă înă aМОstă sМop,ă Яia aă înă МaНrulă Мomunit iiă soМialОă impliМ ă oă
suborНonarОă aă inНiЯiНuluiă Пa aă НОă soМiОtatО,ă asumarОaă unoră obliga iiă Пa ă НОă
grupulă Нină МarОă ПaМОă partО,ă înМ lМarОaă aМОstoră obliga iiă prОsupunОă apliМarОaă
МonstrângОriiă Нină partОaă organiza iОiă soМialОă rОspОМtiЯО.ă ÎnМ lМarОaă НОă М trОă
inНiЯiНăaăînНatoririlorăПa ăНОăsoМiОtatОăarОăМaăbaz ăМontraНiМ iaăМОăaparОăîntrОă
interОsОlОăgОnОralОăalОăsoМiОt iiăşiăintОrОsОlОăinНiЯiНualО,ăМontraНiМ iОăМarОănuă
ОstОă НОМâtă oă maniПОstarОă partiМular ă aă МontraНiМ iОiă НintrОă gОnОrală şiă
inНiЯiНual.ă AМОast ă МontraНiМ iОă НuМОă laă înМ lМ riă alОă normОloră soМialО,ă МОă
justiПiМ ăМonstrângОrОa. 

Doctrinaă juriНiМ ăstuНiaz ăМonstrângОrОaăНoară înăsОnsă juriНiМ,ăМonstituinНă
unămijloМăНОăoМrotirОăaăorНiniiăНОăНrОptăşiăoămОtoН ăНОăaНministra iОăaăstatului.ă
DОoarОМОă m surilОă НОă МonstrângОrОă suntă ПoartОă НiЯОrsОă şiă Мon ină multiplОă
partiМularit i,ăОstОăОЯiНОnt ăşiăМlasiПiМarОaă lorăНiПОrit ,ă înă ПunМ iОăНОăМritОriulă
ales. Uniiă НoМtrinari,ă Мaă D.ă Bahrah,ă МlasiПiМ ă МonstrângОrОaă înă ПunМ iОă НОă
subiОМtulă НОă НrОptă МarОă oă ОxОrМit ă – înă МonstrângОrОă НОă stată şiă МonstrângОrОă
obştОasМ ă sauă soМial .ă ConstrângОrОaă НОă stat,ă laă rânНulă Оi,ă sОă împartОă înă
МonstrângОrОăînП ptuit ăНОăorganОlОăНОăjusti iОăşiă înП ptuit ăНОăaltОăorganОăНОă
stat.  

Oă alt ă МlasiПiМarОă aă МonstrângОrii,ă pОă largă r spânНit ă înă litОraturaă НОă
spОМialitatО,ă sОă ПaМОă înă bazaă naturiiă raportuluiă juriНiМă înМ lМat.ă AstПОlă
distingem – МonstrângОrОămoral ăşiăМonstrângОrОăjuНiМiar ,ăМarО,ălaărânНulăОi,ă
sОăsubîmpartОăîn:ăМonstrângОrОăpОnal ,ăaНministratiЯ ,ăНisМiplinar ,ămatОrial ,ă
МiЯil ăşiăintОrna ional . 

AiМiă mОn ion mă М ă majoritatОaă autoriloră româniă suntă НОă p rОrОă М ă
m surilОă НОă МonstrângОrОă sОă МlasiПiМ ă înă Нou ă mariă МatОgorii:ă m suriă НОă
МonstrângОrОă juНОМ torОasМ ă şiă m suriă НОă МonstrângОrОă aНministratiЯО.ă Laă
rânНulă lor,ă m surilОă НОă МonstrângОrОă aНministratiЯ ă sОă МlasiПiМ ă în:ă m suraă
stabiliriiăr spunНОriiăaНministratiЯОăşiăm suriăНОăОxОМutarОăsilit .  

ClasiПiМarОaă înă bazaă organuluiă НОă stată МompОtОntă s ă apliМОă m surilОă НОă
МonstrângОrОă arОă ună МaraМtОră rОlatiЯă Пormal.ă Cuă toatОă М ă ОstОă ună МritОriuă
nОМОsar,ămОn ionОaz ăproП.ăA.ăIorgoЯanăînăaМОstăsОns,ăsОăНoЯОНОştО,ăînăunОlОă
situa ii,ăinsuПiМiОntăpОntruăaăНОlimitaăsПОraăМonstrângОriiăaНministratiЯОăНОăМОaă
juНiМiar ,ă iară pОntruă oă astПОlă НОă НОlimitarО,ă trОbuiОă s ă aЯОmă înă ЯОНОrОă ună
МomplОxă НОă ПaМtori:ă organulă МarОă lОă apliМ ;ă rОgimulă juriНiМă înă МarОă sОă
rОalizОaz ăşiăПinalitatОaăapliМ riiăaМОstora.ă 

Este pe deplin justiПiМat ă aМОast ă МonМluziО,ă НОoarОМОă înă anumitОă situa iiă
instan ОlОă juНОМ torОştiă rОМurgă laă m suri,ă МarОă apară atâtă Мaă m suriă
aНministratiЯОăНup ănaturaălorăjuriНiМ ,ăМâtăşiăМaăm suriăproМОsualОăpОnalОăsauă
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МiЯilО,ă Нup ă Мaz,ă înă ПunМ iОă НОă sМopulă МОă ОstОă aЯută înă ЯОНОrОă şiă НОă rОgimulă
juriНiМăînăМarОăsОărОalizОaz ăaМОstăsМop.ăAstПОl,ăsubăaspОМtulănaturiiăjuriНiМО,ăoă
anumit ă m sur ă НОă МonstrângОrОă poatОă Пiă МaliПiМat ă atâtă prină intОrmОНiulă
ştiin Оiă НrОptuluiă aНministratiЯ,ă prОМumăşiă prinăprismaă altОiă ramuriă НОă drept, 
П r ăМaăunaăs ăoăОxМluН ăpОăМОalalt . 

CaraМtОrulă Пormală ală НОlimit riiă r spunНОriiă aНministratiЯОă НОă МОaă
juНОМ torОasМ ă putОaă Пiă НОmonstrată şiă prină Пaptulă М ă apliМarОaă arОstuluiă
aНministratiЯă (Мaă sanМ iunОăaНministratiЯ ăМonsaМrat ă înăart.23ăНinăCoНul cu 
priЯirОă laă МontraЯОn iilОă aНministratiЯОă ală RОpubliМiiă MolНoЯa)ă Оra,ă înă
legislațiaă ЯОМhО,ă înă ОxМlusiЯitatОă НОă МompОtОn aă instan Оiă juНОМ torОşti,ă înă
aМОstăМaz,ăОramăînăprОzОn aăunОiăМonstrângОriăjuНОМ torОşti,ăapliМatОăînăsМopulă
sanМ ion riiă unОiă abatОriă aНministratiЯО,ă într-un regim juridic administrativ. 
Şi,ă НaМ ă înМОrМamă s ă НОlimit mă МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă НОă МОaă
juНОМ torОasМ ,ăОraăПoartОăgrОu,ăНОoarОМОăОraăprОsupusăНОsprОăМarОăОstОăЯorbaă
înă Мazulă Нat,ă Нar,ă luânНă înă МonsiНОra iОă sМopulă şiă rОgimulă juriНiМă înă МarОă sОă
apliМ ,ănОăН НОamăbinОăsОamaăМ ăОraăoăМonstrângОrОăaНministratiЯ ăapliМat ăНОă
М trОăoăinstan ăНОăjuНОМat .ăConПormăCodului contravențional apare organul 
constatator. 
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