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BOGDAN-MICHAEL CIUBOTARU 

 

Doamna Dana Apostol Tofan este profesor la Facultatea de Drept a Universităţii din 

Bucureşti, fiind una dintre valoroşii reprezentanţi ai Şcolii de drept administrativ din acest centru 

universitar. 

Lucrarea de faţă constituie o analiză a instituţiilor fundamentale ale dreptului 

administrativ în principalele state ale Uniunii Europene. Deşi segmentul cititorilor vizaţi de 

autoare îl reprezintă, în principal, cursanţii unor module de master, având ca tematică Drept 

comunitar sau Administraţia publică şi integrarea europeană, totuşi volumul, prin conţinutul său, 

are un grad de adresabilitate mult mai mare, fiind util astfel studenţilor, doctrinarilor, 

politicienilor, funcţionarilor din administraţia publică, dar şi cetăţeanului cu aplecare către lectura 

de această factură. 

Aşa cum precizează autoarea în Prefaţa studiului, manualul se rezumă doar la 15 state 

ale U.E., formulă consacrată înainte de 1 mai 2004, opţiunea pentru acest număr restrâns fiind 

justificată, pe de o parte, prin selectarea doar a celor mai influente ţări în procesul construcţiei 

„Europei Unite” (de pildă, Germania, Franţa, Marea Britanie, Spania, Italia) şi, pe de altă parte, 

prin dificultăţile de documentare cu privire la noile state membre ale U.E. 

Sprijinindu-se pe o bibliografie extrem de variată şi densă, autoarea abordează tematica 

lucrării într-o manieră personală, caracterizată prin rigurozitatea datelor, prin caracterul ştiinţific 

al discursului, prin nota de profundă de seriozitate şi elocvenţă cu care tratează şi îşi exemplifică 

ideile. Acurateţea textului şi succesiunea informaţiilor oferite fac ca parcurgerea celor 234 de 

pagini să creeze cititorului sentimentul plăcut al unei lecturi confortabile şi utile. 

Cele 11 capitole ale lucrării, grupate în 4 părţi, analizează izvoarele dreptului 

administrativ şi principiile comune aplicabile administraţiei publice, şeful statului, administraţia 

guvernamentală, administraţia ministerială, administraţia centrală specializată, administraţia de 

stat în teritoriu, administraţia publică locală, personalul administraţiei şi controlul asupra 

administraţiei publice. 

Dar, d-na prof. dr. Dana Apostol Tofan nu se mărgineşte doar la a evoca profilul 

acestor instituţii, lucrarea domniei sale cuprinzând şi comentarii asupra diverselor reglementări, 

interogaţii asupra unor probleme contradictorii sau care au primit reglementări diferite în statele 

analizate (de pildă, influenţa factorului politic asupra statutului juridic al funcţionarilor publici) şi 

soluţii ale autoarei, toate acestea fiind necesare pentru a înţelege mai bine concepţia sa despre 

fenomenul instituţional administrativ în spaţiul european. 

Realizând complexitatea unei astfel de lucrări, prin vasta problematică analizată, 

autoarea recunoaşte limitele inerente ale studiului de faţă, generate de dificultatea aducerii la zi a 

informaţiei, mai ales sub aspect legislativ. Dincolo de aceste servituţi asumate, în opinia noastră 

acest studiu reprezintă un lăudabil exemplu de profesionalism 

Atentă cunoscătoare a realităţilor în problemele dreptului administrative şi nu numai, d-

na prof. dr. Apostol Tofan prefigurează, cât de curând, apariţia unei viitoare ediţii, ce se impune a 

fi regândită, din perspectiva calităţii României de membră a U.E. 

 


