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Capitolul 1 
 

FINANŢELE: CONCEPT, ŞTIINŢĂ ŞI DISCIPLINĂ DE STUDIU 
 
 
 
 

1.1. Conceptul despre finanţele publice 
 

În vorbirea curentă, ca şi în literatura de specialitate, se folosesc mai multe 
expresii făcând parte din familia cuvântului finanţe, în sensuri apropiate sau 
diferite, după caz: finanţe, finanţe publice, finanţe private, finanţe socialiste. 

Cuvântul finanţe îşi are originea în limba latină. În secolele al XIII-lea şi al  
XIV-lea se foloseau expresiile finatio, financias şi financia pecuniaria, în sensul de 
„plată în bani”. Se presupune că aceste expresii derivă de la cuvântul finis, utilizat 
adesea în sensul de „termen de plată”. În Franţa, în secolul al XV-lea, se foloseau 
expresiile hommes de finances şi financiers pentru denumirea arendaşilor de 
impozite şi a persoanelor care încasau impozitele regelui; finance însemna o sumă 
de bani şi mai ales un venit al statului, iar finances întregul patrimoniu al statului. În 
limba germană, în secolele al XV-lea – al XVII-lea, se întâlneau expresiile Finanz, 
care însemna plată în bani, şi Finanzer, care desemna pe cămătar. Cu vremea, 
cuvântul finanţe a căpătat un sens foarte larg, incluzând bugetul statului, creditul, 
operaţiunile bancare şi de bursă, relaţiile cambiale ş.a., adică resursele, relaţiile şi 
operaţiunile băneşti. În zilele noastre, în vorbirea curentă se identifică frecvent 
noţiunea de finanţe cu aceea de bani, venituri în bani, resurse băneşti, creanţe şi 
obligaţii de plată în bani, indiferent de subiectul acestora. 

Trebuie remarcat însă că nici concepţiile specialiştilor despre finanţe nu sunt la 
unison. Astfel, economiştii consideră finanţele ca fiind, după caz: 

a) fonduri băneşti la dispoziţia statului (venituri ale statului şi ale autorităţilor 
administrativ-teritoriale; resurse băneşti prelevate la dispoziţia statului în vederea 
indeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale; mijloace de acoperire a cheltuielilor adminis-
traţiei de stat şi ale colectivităţilor locale etc.); 

b) bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice; 
c) totalitatea resurselor şi a sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor pu-

blice (venituri publice, cheltuieli publice, buget, datorie publică, trezorerie publică), 
precum şi regulile care stabilesc regimul acestora; 

d) gospodăria statului şi a altor organizaţii politice, precum şi regulile şi prin-
cipiile care stau la baza administrării bunurilor economice şi a banilor; 
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e) mijloace de intervenţie a statului în economie (impozite, împrumuturi, alocaţii 
bugetare, subvenţii şi alte pârghii sau instrumente cu ajutorul cărora statul intervine 
în viaţa economică); 

f) ansamblul activităţii desfăşurate de sectorul public al economiei, inclusiv 
administrarea finanţelor publice, şi politicile financiare; 

g) relaţii sociale, de natură economică, care apar în procesul constituirii fon-
durilor publice de resurse băneşti şi al repartizării acestora în scopul satisfacerii 
nevoilor generale ale societăţii. 

În aceste interpretări accentul cade pe acea latură a finanţelor pe care autorul 
(autorii) o consideră mai semnificativă, mai concludentă, mai importantă pentru 
caracterizarea acestora. 

În realitate, între resursele băneşti prelevate la fondurile publice în vederea 
satisfacerii nevoilor sociale, modalităţile concrete prin care se procură şi se distri-
buie aceste resurse, instrumentele prin care statul intervine în viaţa economică, 
metodele de gestionare a resurselor financiare publice şi formele juridice pe care le 
îmbracă toate acestea, există legături strânse. O anumită legătură a finanţelor nu 
exclude pe celelalte, ci ajută la înţelegerea complexităţii fenomenelor financiare. 

Procurarea şi distribuirea resurselor financiare publice se realizează în procesul 
repartizării produsului intern brut cu ajutorul unor metode şi instrumente specifice, 
într-un cadru juridic adecvat, în scopul satisfacerii nevoilor sociale şi al influenţării 
activităţii economice. Aceste distribuiri şi redistribuiri de resurse băneşti au loc între 
persoane fizice şi juridice, prin intermediul autorităţilor publice centrale şi locale şi 
afectează, direct sau indirect, întreaga economie naţională şi pe toţi membrii soci-
etăţii în calitate de contribuitori la fondurile publice sau de beneficiari ai resurselor 
distribuite de la acestea. De aici, concluzia, pe care o împărtăşim, că finanţele 
exprimă relaţii sociale, de natură economică, în expresie bănească, ce apar într-un 
anumit proces şi cu un scop bine determinat. Asupra acestei probleme vom reveni 
în capitolul al doilea. 

De-a lungul anilor, concepţiile despre finanţe au evoluat continuu. În această 
evoluţie se conturează două etape distincte: prima corespunde, în linii generale, 
maşinismului, capitalismului ascendent (secolele XVIII-XX), iar cea de-a doua – 
dezvoltării monopolurilor (secolul XX şi mai cu seamă după marea recesiune 
economică mondială). Concepţiile din prima etapă sunt considerate clasice, iar 
cele din etapa următoare, moderne. 

Concepţiile clasice reflectă, de fapt, doctrina liberală predominantă în perioada 
capitalismului ascendent, potrivit căreia activitatea economică trebuie să se 
desfăşoare în conformitate cu principiul laissez-faire, laissez-passer, urmărindu-se 
evitarea oricărei intervenţii din partea autorităţii publice care ar putea perturba 
iniţiativa privată, libera concurenţă, acţiunea legilor obiective ale pieţei. Activitatea 
economică trebuie să rămână apanajul întreprinderilor privat-capitaliste, orice 
participare a statului la viaţa economică fiind considerată contraindicată. Este în 
interesul societăţii ca statul să se limiteze la sarcinile sale tradiţionale vizând men-
ţinerea ordinii interne, apărarea ţării şi întreţinerea de relaţii diplomatice cu alte 
state, iar cheltuielile publice să se restrângă la minimum. În această concepţie, 
sarcina finanţelor publice consta în asigurarea resurselor necesare întreţinerii 
instituţiilor publice, funcţionării normale a acestora; impozitele, împrumuturile şi 
celelalte metode de procurare a resurselor financiare trebuia astfel concepute încât 
să aibă un caracter neutru, să nu modifice relaţiile social-economice existente; 
păstrarea echilibrului între veniturile şi cheltuielile bugetare era considerată drept o 
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cerinţă fundamentală a bunei gestiuni, cheia de boltă a finanţelor publice. Apariţia 
deficitului bugetar, generator de inflaţie, era considerată ca un fenomen nedorit, cu 
efecte negative asupra funcţionării normale a mecanismului economic. 

În concluzie, principiile formulate de către adepţii doctrinei liberale, care au stat 
la baza finanţelor publice în concepţia economiştilor clasici (sau „de modă veche”, 
cum mai erau denumite acestea de către unii economişti moderni) pot fi sintetizate 
astfel: 

– cheltuielile publice, reduse la minimum, ar trebui să acopere, pe seama 
contribuţiei generale, numai costurile serviciilor, instituţiilor şi lucrărilor publice strict 
necesare societăţii şi pe care piaţa nu le poate furniza; 

– dat fiind caracterul neproductiv al armatei, flotei, al muncii prestate de 
judecători, poliţişti şi alţi agenţi publici, cheltuielile publice conduc la diminuarea 
capitalului productiv al ţării; 

– cheltuielile publice ar trebui finanţate pe seama impozitelor suportate de 
membrii comunităţii numai în măsura în care ele se fac în interesul general al 
societăţii şi nu pot fi integral acoperite de către beneficiarii direcţi ai serviciilor 
prestate de instituţiile publice; 

– impozitele constituie un rău, deoarece influenţează procesul reproducţiei şi 
afectează acumularea de capital productiv; ele constituie însă un rău necesar, 
deoarece asigură colectarea resurselor necesare finanţării cheltuielilor publice 
indispensabile societăţii; impozitul cel mai bun este acela care reclamă cel mai mic 
efort din partea contribuabilului, ţine seama de posibilităţile acestuia şi este 
dinainte cunoscut, iar nu arbitrar; 

– veniturile bugetare curente ar trebui să acopere, în fiecare an, cheltuielile 
publice, deoarece deficitul bugetar obligă statul să apeleze la emisiunea de bani 
sau să contracteze împrumuturi pentru scopuri neproductive; 

– apelul la împrumuturi este nefast, deoarece conduce la creşterea datoriei 
publice care antrenează cheltuieli bugetare suplimentare cu plata dobânzilor 
aferente, constituind o povară pentru generaţiile viitoare. 

În această epocă, a statului-jandarm, în care prevala doctrina liberalismului 
economic, preocuparea specialiştilor era orientată cu precădere spre problemele 
procurării resurselor necesare statului, utilizării lor cu spirit de economie, repar-
tizării sarcinilor fiscale pe categorii de plătitori, contractării şi rambursării împru-
muturilor, intocmirii şi executării echilibrate a bugetului, respectării anumitor reguli 
care ţin de disciplina financiară şi de buna gestionare a fondurilor, conceptul 
despre finanţe avea un pronunţat caracter juridic. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea şi mai cu 
seamă după marea recesiune economică mondială din 1929-1933, după opinia 
unor economişti, locul statului-jandarm a fost luat de către statul-providenţă (statul-
bunăstării), care îşi lărgeşte sensibil sfera preocupărilor. În legătură cu activitatea 
economică a statului, se afirmă tot mai mult concepţia intervenţionistă, potrivit 
căreia autoritatea publică este chemată să joace un rol activ în viaţa economică, să 
influenţeze procesele economice, să corecteze evoluţia ciclică, să prevină crizele 
sau cel puţin să le limiteze efectele negative. Această modificare de poziţie a fost 
determinată de adâncirea contradicţiilor interne şi externe ale modului de producţie 
capitalist şi de necesitatea de a găsi soluţii la problemele complexe cu care era 
confruntată economia naţională. 

Înfiinţarea de întreprinderi publice şi de societăţi mixte nu mai este considerată 
o erezie, iar acordarea de subvenţii şi alte facilităţi intreprinderilor private, ca şi 
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luarea altor măsuri de către stat, menite să contribuie la combaterea şomajului, la 
redresarea economiei stagnante, la restabilirea echilibrului general economic 
vremelnic perturbat nu mai este blamată de către adepţii intervenţionismului în 
viaţa economică, ci, dimpotrivă, este apreciată şi încurajată.  

Pentru statul modern, finanţele publice nu mai sunt un simplu mijloc de asigu-
rare a acoperirii cheltuielilor sale, ci, înainte de toate, un mijloc de intervenţie în 
economie. Preocuparea principală a specialiştilor devine studierea instrumentelor 
cu ajutorul cărora statul poate interveni în viaţa economică, a modalităţilor de 
influenţare a proceselor economice, a relaţiilor sociale. În noile condiţii, de la stu-
diul mijloacelor de acoperire a cheltuielilor publice, obiectul cercetării se depla-
sează spre analiza mijloacelor de intervenţie a statului prin intermediul cheltuielilor 
şi al veniturilor publice. 

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-au afirmat cu tot mai multă vigoare 
concepţiile neoliberale, care susţin necesitatea retragerii statului din economie, 
renunţarea acestuia la folosirea taxelor, impozitelor, subvenţiilor de la buget şi a 
altor instrumente financiare şi monetare de influenţare a activităţii economice, 
lăsarea pieţei să se autoregleze prin mijloacele sale specifice. Nu au lipsit nici 
tentative de revigorare a concepţiei keynesiste şi chiar de reabilitare a unor politici 
inspirate de aceasta. Astfel, în S.U.A. au fost luate măsuri de sprijinire a unor 
companii a căror activitate fusese grav afectată de pe urma atacurilor teroriste de 
la 11 septembrie 2001. 

În literatura de specialitate întâlnim o multitudine de opinii cu privire la semni-
ficaţia termenului de finanţe publice, care diferă de la un autor la altul şi de la o 
etapă istorică la alta. Astfel, de o anumită manieră erau abordate obiectivele 
politicii financiare promovate de autorităţile publice în secolul al XIX-lea şi în 
primele decenii ale secolului al XX-lea, altfel au fost tratate acestea după marea 
recesiune economică mondială din 1929-1933 ori imediat după cea de-a doua 
conflagraţie mondială şi cu totul altfel au fost privite în anii '80-'90 ai secolului 
trecut. Într-un fel sunt văzute lucrurile de adepţii doctrinei clasice liberale, altfel de 
către susţinătorii doctrinei keynesiste ori de către adepţii doctrinei neoliberale. 

Într-un anumit mod acţionează autorităţile publice în problemele financiare, în 
economia de comandă, în care principalele mijloace de producţie, băncile şi asi-
gurările se află în mâinile statului, şi într-altul în economia de piaţă, în care 
proprietatea privată este precumpănitoare, sau în cea mixtă. 

Opiniile unor economişti francezi, germani, italieni şi români din secolele al  
XIX-lea şi al XX-lea, referitoare la finanţele publice, sunt prezentate în caseta 1.1. 

În abordarea modernă a finanţelor publice, la unii economişti contemporani pre-
valează conceptul economic, în timp ce la alţii accentul cade pe conceptul sociologic. 

Vorbind despre finanţe este necesar să facem distincţie între finanţele publice şi 
cele private. Expresia de finanţe publice este asociată cu statul, cu unităţile ad-
ministrativ-teritoriale şi alte instituţii de drept public, în legătură cu resursele, chel-
tuielile, împrumuturile şi datoria acestora; finanţele private sunt asociate cu între-
prinderile economice, cu băncile şi societăţile de asigurare, în legătură cu resur-
sele şi cheltuielile acestora, cu împrumuturile primite sau acordate, cu creanţele de 
încasat şi obligaţiile de plată, cu asigurările şi reasigurările de bunuri, persoane şi 
răspundere civilă. 

Între finanţele publice şi cele private există unele asemănări, dar şi o serie de 
deosebiri. Astfel, şi finanţele publice, ca şi cele private, se confruntă cu probleme 
de echilibru financiar. Resursele necesare realizării funcţiilor şi sarcinilor statului se 
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procură de la persoane fizice şi juridice în principal prin măsuri de constrângere, 
luate de autorităţile publice şi, într-o proporţie mai mică, pe baze contractuale. 
Împotriva statului nu se pot lua măsuri de executare silită, când instituţiile publice 
centrale şi locale nu efectuează cheltuielile prevăzute. Spre deosebire de acestea, 
întreprinderile private îşi procură resursele financiare de care au nevoie, pentru 
desfăşurarea activităţii lor, în completarea resurselor proprii, de pe piaţă, pe baze 
contractuale, în condiţiile rezultate din confruntarea cererii şi ofertei de capital de 
împrumut. Ele nu-şi pot procura resurse prin constrângerea deţinătorilor de sume 
temporar disponibile, dar împotriva lor se pot aplica măsuri de executare silită, 
atunci când acestea nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale sau nu şi-au onorat 
angajamentele contractuale. 

Statul poate lua anumite măsuri în legătură cu moneda naţională, în care se 
constituie fondurile publice şi în care se fac toate operaţiunile de încasări şi plăţi, în 
timp ce întreprinderile private nu pot influenţa în mod legal această monedă, pe 
care şi ele o folosesc. 

Finanţele publice sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor generale ale so-
cietăţii, în timp ce finanţele private sunt puse în slujba realizării de profit de către 
întreprinzătorii individuali sau de către acţionarii (asociaţii) societăţilor comerciale. 

Gestiunea finanţelor publice este supusă dreptului public, iar gestiunea finan-
ciară a întreprinderilor urmează regulile dreptului comercial.  

Noţiunile de finanţe publice şi finanţe private sunt adecvate situaţiei din ţările cu 
economie de piaţă, în care cea mai mare parte a mijloacelor de producţie se află în 
proprietate privată, ceea ce face posibilă şi necesară realizarea unei demarcaţii 
nete între sectorul public şi cel privat. În orânduirea socialistă, faptul că mijloacele 
de producţie se află în proprietate colectivă – de stat sau de grup – face ca 
noţiunea de finanţe private să nu aibă obiect. În schimb, aici se utilizează noţiunea 
de finanţe socialiste, care cuprinde, pe lângă finanţele statului şi ale unităţilor sale, 
şi finanţele organizaţiilor cooperatiste. 

 
Caseta 1.1. 

Opinii ale unor economişti francezi, germani, italieni, americani  
şi români referitoare la finanţele publice 

M.R. Gandillot scria, în 1840, că „ştiinţa finanţelor expune legile în conformitate cu 
care finanţele sunt percepute şi cheltuite cu spirit de economie. Prin cuvântul finanţe 
desemnăm orice valori aplicate serviciilor publice, indiferent dacă acestea sunt prelevate 
sau nu la buget, dacă constau în numerar sau în alte bunuri, dacă provin din impozite 
sau din surse diferite. Dacă considerăm statul ca fiind o existenţă specială care îmbră-
ţişează existenţele private, care le uneşte şi le protejează, care le oferă o multitudine de 
avantaje, la un preţ redus şi, într-un cuvânt, le procură serviciile publice, finanţele ni se 
înfăţişează ca un număr infinit de molecule vitale, ieşite din aceste milioane de existenţe 
pentru a se centraliza în mâinile statului şi a se repartiza apoi după nevoile sale” (Essai 
sur la science de finance, Paris, Joubert, Libraire-Editeur, 1840, p.1). 

Paul Leroy-Beaulieu prin ştiinţa finanţelor înţelegea „ştiinţa veniturilor publice şi a 
utilizării acestor venituri. Veniturile publice sunt însăşi substanţa finanţelor, regulile de 
gestionare a banilor, procedeele de împrumut, de amortizare etc., constituie ceea ce am 
putea numi partea exterioară a finanţelor... Cel care scrie despre ştiinţa finanţelor poate 
să deplângă în mod sincer statele care fac cheltuieli prea mari, dar sarcina sa reală 
constă în a arăta cum un stat poate să-şi procure resursele menajând pe cât posibil 
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interesele particularilor şi respectând justiţia. lată de ce noi am definit ştiinţa finanţelor 
prin aceste cuvinte: ştiinţa veniturilor publice şi utilizarea acestor venituri” (Traité de la 
science des finances, VII-ème édition, tome I, Paris, 1906, p.2-3). 

Gaston Jèze, referindu-se la finanţele publice, afirma că acestea au trei obiecte esenţia-
le, legate de bani. Este vorba de cheltuieli (determinarea obiectelor şi a cuantumului aces-
tora), de venituri (determinarea surselor şi a cuantumului acestora) şi de aplicarea venitu-
rilor la cheltuieli. EI îşi susţinea punctul de vedere pornind de la sarcinile care revin statului, 
provinciilor şi comunelor, ca forme de organizare în societate şi de la mijloacele materiale 
şi băneşti de care au nevoie agenţii publici pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 

În acelaşi scop el se sprijinea şi pe etimologia cuvântului finanţe. “Cuvântul finanţe - 
susţinea profesorul francez - vine de la cuvântul latin finis, care înseamnă sfârşit, ter-
men. În materie de drept, cuvântul finis marchează sfârşitul operaţiunilor juridice, adică 
efectuarea plăţii. În felul acesta, cuvântul finis a dat naştere la o serie întreagă de ex-
presii vizând plata unor sume de bani. Finanţele publice vizează banii publici şi, prin 
extindere, achiziţionarea, administrarea şi utilizarea banilor publici” (Cours de finances 
publiques, 1935-1936, Paris, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1936, p.2). 

Adolf Wagner considera economia financiară a statului ca fiind economia prin care 
statul dobândeşte şi utilizează bunurile materiale (banii) care sunt necesare funcţionării 
sale, forma cea mai înaltă a comunităţii economice obligatorii. După el, ştiinţa finanţelor 
nu este altceva decât ştiinţa economiei sau economiilor financiare. Wagner definea 
ştiinţa finanţelor ca fiind „…ştiinţa economiei administrate de stat sau de un corp public 
(cu administraţie autonomă) în vederea procurării şi utilizării bunurilor materiale (în 
special a banilor) care le sunt necesare pentru funcţiile lor de comunităţi economice 
obligatorii”. (Traité de la science des finances, Paris, V. Giard & E. Brière, 1909, p. 15). 

Walther Lotz preciza că prin ştiinţa financiară ar trebui să se înţeleagă studiul 
economiei corporaţiunilor publice, iar nu numai cel al economiei statului, aşa cum s-a 
înţeles mai înainte (Finanzwissenschaft, Tübingen, 1917). 

Max von Heckel definea ştiinţa financiară ca fiind disciplina care se ocupă de 
economia statului şi a celorlalte corporaţiuni politice (Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 
vol. I, Leipzig, 1907, p.1). 

Potrivit opiniei lui Francesco Saverio Nitti, ştiinţa financiară caută modalităţile după care 
statul şi puterile locale procură bogăţiile materiale necesare existenţei şi funcţionării lor, 
precum şi modalităţile lor de utilizare. Cu alte cuvinte, ştiinţa financiară studiază activitatea 
economică a statului şi a organelor colective, comune, provincii, departamente etc. 
(Principes des sciences des finances, traducere de J. Chamard, Paris, 1904). 

Augusto Graziani era de părere că obiectul ştiinţei financiare îl constituie studiul 
legilor financiare (Istituzioni di Scienza delle finanze, Torino, 1911, p.2).  
Ştiinţa finanţelor, în concepţia lui Luigi Einaudi, reprezintă ştiinţa legilor în confor-

mitate cu care oamenii se îngrijesc de satisfacerea anumitor nevoi speciale care, spre 
deosebire de nevoile obişnuite private, se numesc publice (Principi di scienza della 
finanza, terza edizione, Torino, Giulio Einaudi, Editore, 1945, p.3). 

George N. Leon scria: „activitatea economică, aranjată după o ordine anumită, care 
urmăreşte procurarea şi întrebuinţarea de bunuri pentru nevoile colective se numeşte 
economie financiară, iar studiul economiei financiare se numeşte ştiinţă financiară”. Altfel 
spus, ştiinţa financiară se ocupă cu gospodăria statului sau a altor organizaţii publice: 
provincii, judeţe, comune etc. (Elemente de ştiinţă financiară, vol. I, Cluj, „Cartea 
Românească” S.A., 1925, p.5-6). 

lon Răducanu afirma, în 1939, că statul şi celelalte corporaţii politice publice (ţinu-
turile, judeţele şi comunele) trebuie să ducă o gospodărie deosebită care să le dea 
mijloacele economice pentru îndeplinirea atribuţiunilor lor într-o anumită societate. 
„Această gospodărie este obiectul ştiinţei financiare; gospodăria aceasta se numeşte 
«economie financiară publică» sau finanţe, ea este gospodăria organizaţiunilor publice, 
subiectul ei este guvernul, iar ştiinţa financiară este ştiinţa acestei gospodării... Ştiinţa 
financiară ne dă regulile şi principiile după care Statul şi celelalte organizaţiuni publice 
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subordonate sau supraordonate lui îşi procură, administrează şi întrebuinţează bunurile 
economice şi mai ales banii într-o epocă unde predomină schimbul în viaţa economică” 
(Curs de ştiinţă şi legislaţie financiară, Academia de Înalte Studii Comerciale şi 
Industriale, Bucureşti, 1939, p.5-6). 

 
După cel de-al doilea război mondial, ştiinţa finanţelor a cunoscut abordări şi mai 

variate decât până atunci, atât în Europa, cât şi în SUA. Pentru ilustrare, redăm în 
continuare opiniile cătorva economişti francezi, italieni şi americani. 

Profesorul francez Henry Laufenburger defineşte finanţele publice, în sens larg, ca 
fiind „o dispoziţie autoritară, rareori contractuală (împrumuturi) a colectivităţii organizate, 
asupra unei părţi mai mari sau mai mici din produsul naţional, în scopul realizării 
sarcinilor denumite publice sau de interes public (Thèorie économique et psychologique 
des finances publiques, tome I, Paris, 1956, p.6). 

În marea enciclopedie Larousse finanţele publice sunt caracterizate în felul următor: 
„Expresia «finanţe publice» evocă, pe de o parte, totalitatea resurselor şi a sarcinilor 
care se referă la activitatea persoanelor publice, iar pe de alta, ansamblul regulilor care 
determină regimul acestor resurse şi al acestor sarcini. În timp ce finanţele private se 
află în slujba intereselor private şi sunt supuse principiilor şi regulilor care se impun 
particularilor şi întreprinderilor private, finanţele publice se află în slujba intereselor 
publice cu care întreaga colectivitate publică este însărcinată. Ca urmare, finanţele 
publice beneficiază de prerogativele pe care aceste colectivităţi le posedă şi suportă 
obligaţiile lor, pe care le stabileşte dreptul public. Sarcinile care incumbă statului răspund 
necesităţilor publice (apărare, poliţie, servicii publice etc.) şi drept urmare au un caracter 
ineluctabil. În ceea ce priveşte obiectul lor, începând din secolul al XIX-lea, finanţele 
publice au marcat o evoluţie profundă. În vechiul cadru al instituţiilor liberale, finanţele 
publice aveau ca obiect finanţarea serviciilor statului (sau ale altor colectivităţi publice): 
exista preocuparea numai de a asigura resursele necesare funcţionării serviciilor, iar 
reprezentanţii naţiunii autorizau simultan cheltuielile şi veniturile, asigurând echilibrul 
bugetului. Această autorizaţie, dată de parlament, se baza pe principiul consimţirii 
impozitului de către contribuabili sau de reprezentanţii acestora. Această concepţie 
clasică a finanţelor publice, bazată pe considerente politice, s-a transformat atunci când 
considerente economice şi sociale au condus la lărgirea «bugetului de stat» într-un 
«buget naţional» sau într-un «buget economic». De atunci, finanţele publice au drept 
obiect nu numai serviciile proprii ale statului sau ale unei colectivităţi publice, ci îmbracă 
întreaga viaţă economică şi socială a naţiunii şi devin un element al planificării 
economice şi sociale”. (Finance în Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, 
tome cinquième, Librairie Larousse, Paris). 

În Encyclopedia Universalis, referitor la finanţele publice, se precizează: „Expresia 
«finanţe publice» desemnează atât fondul care vizează diferitele activităţi publice, cât şi 
ştiinţa care se referă la acesta. Exprimată în secolul al XIX-lea de baronul Louis, de Léon 
Say şi de alţi financiari, aceasta manifesta, prin maximele sale, preocuparea statului liberal 
de a limita la strictul necesar sarcinile statului – adică cheltuielile sale – rezervând iniţiativei 
private cea mai mare parte a activităţilor; finanţele publice trebuia să acopere, mai presus 
de orice cheltuielile cu poliţia, justiţia, armata şi diplomaţia. Înainte de 1914, în Franţa, 
cheltuielile publice nu depăşeau 15% din venitul naţional. Astăzi, intervenind într-o largă 
măsură în viaţa economică şi socială şi executând multiple sarcini de interes general, 
orice colectivitate publică angajează cheltuieli a căror finanţare necesită resurse; 
acestea sunt prelevate prin constrângerea fiscală şi parafiscală asupra totalităţii 
menajelor şi întreprinderilor. Finanţele publice implică cheltuieli publice, resurse publice, 
un buget în care sunt grupate aceste cheltuieli şi resurse, o datorie publică şi o trezorerie 
publică care administrează totalitatea fondurilor publice şi, mai ales, execută bugetele, 
gestionează datoria publică şi intervin pe pieţele monetare şi financiare. Studiul 
finanţelor publice ţine de ştiinţa administrativă, de ştiinţa politică, precum şi de politica 
economică” (Finances publiques în Encyclopedia Universalis, Editeur à Paris). 
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Economistul italian Giorgio Brosio, referindu-se la finanţele publice, scrie urmă-
toarele: “Termenul finanţe publice desemnează ansamblul activităţii desfăşurate de 
sectorul public al economiei care comportă utilizarea resurselor economice şi care sunt 
clasificate în mod tradiţional în două mari categorii, de cheltuieli şi de venituri. Este 
limpede că finanţele publice nu epuizează toate formele intervenţiei publice în economie. 
Rezultate asemănătoare ale intervenţiei directe se obţin într-adevăr de pe urma activităţii 
de tip regulamentar, disciplinar şi de control, care nu comportă utilizarea de resurse din 
partea sectorului public... Dimensiunea finanţelor publice nu constituie de aceea un 
indicator suficient, chiar dacă este important, al raporturilor existente între sectorul public 
şi cel privat al economiei” (Finanza pubblica în II mondo contemporaneo, La Nuova 
Italia, VIII, tomo 1, La Nuova Italia Editrice, Firenze, p. 195). 

Enciclopedia americană a activităţii bancare şi financiare tratează finanţele publice în 
sens restrâns şi în sens larg. În primul caz, finanţele publice se referă la veniturile 
publice (impozitare), la cheltuielile publice şi la managementul datoriei publice. În cel de-
al doilea caz, finanţele publice se referă la toate activităţile guvernului generatoare de 
beneficii economice sau de costuri. O asemenea concepţie cuprinde nu numai domeniile 
finanţelor şi economiei politice, dar şi alte ştiinţe sociale. În orice sistem al finanţelor 
publice există, în mod inerent, o politică fiscală de fundamentare, ce poate merge de la 
politica ministerială relativă a cameraliştilor din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea 
(«părinţii finanţelor publice») care se referă, în principal, la sporirea veniturilor şi la 
administrarea eficientă a finanţelor publice şi până la politicile fiscale moderne, care se 
referă la criterii normative (capacitate de plată, egalitate de sacrificiu, sacrificiu total 
minim etc.) şi la adaptarea finanţelor publice la planificarea macroeconomică în ase-
menea domenii, cum ar fi: măsurile anticiclice, creşterea economică şi stabilitatea. 
(Encyclopedia of Banking & Finance, tenth edition, Charles J. Woelfel, IRWIN, Chicago, 
London, Singapore, p.941 ). 

William J. Shultz şi C. Lowell Harriss susţin că ştiinţa finanţelor publice se ocupă 
cu „studiul faptelor, principiilor, tehnicii şi efectelor dobândirii şi cheltuirii fondurilor de 
către organele guvernamentale şi ale administrării datoriei publice” (American Public 
Finance, sixth edition, New York, 1954, p. 1). 

Harold M. Groves scrie că „finanţele publice formează un domeniu de cercetări care 
tratează problemele de venituri şi de cheltuieli ale guvernelor (federal, ale statelor şi 
locale). În timpurile moderne, aceste probleme se împart în patru mari diviziuni: venitul 
public, cheltuiala publică, datoria publică şi anumite probleme ale sistemului fiscal în 
ansamblu, cum ar fi administraţia fiscală şi politica fiscală” (Financing Government, sixth 
edition, Holt, Rinehart and Winston, New York, Chicago, San Francisco, 1964, p.2). 

Phillip E. Taylor scrie: „Finanţele publice se referă la finanţele publicului, conceput 
ca grup organizat sub autoritatea guvernului. De aceea ele privesc numai finanţele 
guvernului. Finanţele guvernului includ procurarea şi cheltuirea fondurilor guvemamen-
tale. Finanţele publice se referă la operaţiunile fiscului sau la tezaurul public. Prin 
urmare, în măsura în care finanţele publice constituie o ştiinţă, ele sunt o ştiinţă fiscală: 
politicile lor sunt politici fiscale, problemele lor sunt probleme fiscale” (The Economics of 
Public Finance, third edition, The Macmillan Company, New York, 1961, p.3). 

Economistul american James M. Buchanan, laureat al Premiului Nobel pentru 
economie, afirmă că „finanţele publice studiază activitatea economică a guvernului, 
considerat ca unitate” (The Public Finances, Revised edition, Richard D. Irwin, Inc., 
Homewood, Illinois, 1965, p.9). 

După opinia profesorilor americani Richard A. Musgrave şi Peggy B. Musgrave 
„finanţele publice constituie un termen care în mod tradiţional a fost aplicat la un set de 
probleme politice care includ utilizarea măsurilor fiscale şi a celor referitoare la cheltuieli. 
Acesta nu este un termen fericit, deoarece problemele de bază nu sunt cele financiare, 
ci mai ales cele care vizează folosirea resurselor, distribuirea venitului şi gradul de 
ocupare a forţei de muncă (Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book 
Company, New York, 1973, p.Xlll). 
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J. Richard Aronson scrie că „finanţele publice constituie studiul activităţilor financiare 
ale guvernelor şi autorităţilor publice. Ele sunt o parte a studiului economiei şi, prin 
urmare, se referă la alocarea resurselor rare. Finanţele publice sunt în mod specific 
interesate în efectele activităţii guvernamentale (sectorului public) asupra alocării 
resurselor. Este ea eficientă? Este ea echitabilă? Finanţele publice, ca şi economia, au 
ambele dimensiuni – pozitivă şi normativă. Analiza pozitivă vizează construirea de 
modele pentru a arăta efectele reacţiei oamenilor la stimulentele economice şi finan-
ciare. Analiza normativă oferă criteriul care să ne ajute să stabilim dacă schimbările 
economice şi financiare aşteptate pot fi considerate dezirabile” (Public Finance, 
McGraw-Hill Book Company, New York, St. Louis, San Francisco, 1985, p.23). 

 
 

1.2. Finanţele ca ştiinţă şi disciplină de studiu 
 

În zilele noastre, economiştii recunosc caracterul ştiinţific al cunoştinţelor cu 
privire la finanţe, statutul de ştiinţă al acestora. În urma studiilor întocmite şi a 
cercetărilor efectuate de-a lungul anilor de numeroşi specialişti în materie, mai ales 
de la A. Smith şi D. Ricardo încoace, în diverse ţări ale lumii, a sporit volumul cu-
noştinţelor referitoare la finanţe, s-au făcut generalizări valoroase, au fost formulate 
principii cu caracter peren, au fost stabilite raporturi de cauzalitate între diverse 
fenomene, au fost identificate anumite legităţi, au fost puse la punct metode de 
investigare a fenomenelor şi de dimensionare a indicatorilor macroeconomici cu 
ajutorul modelelor matematice. 

În urma cercetărilor întreprinse şi a experienţei acumulate, au fost perfecţionate 
continuu metodele de lucru folosite în practica financiară, a crescut gradul de pre-
cizie al lucrărilor de planificare şi prognozare financiară, au fost stabilite modalităţi 
de cuantificare a impactului măsurilor financiare asupra venitului naţional, asupra 
producţiei şi a schimbului, asupra evoluţiei preţurilor, asupra veniturilor diferitelor 
categorii sociale. 

Astfel, se poate vorbi despre caracterul obiectiv al existenţei finanţelor în orân-
duirile care au cunoscut (şi cunosc) statul ca instituţie suprastructurală, cu condiţia 
ca producţia să aibă caracter marfar, iar schimbul să se efectueze prin intermediul 
banilor. Descoperirea raportului de cauzalitate dintre stat şi finanţele publice a 
făcut posibilă definirea conţinutului acestora, iar stabilirea legăturii dintre bani şi 
finanţe a permis delimitarea sferei acestora. 

Înţelegerea faptului că finanţele publice exprimă relaţii economice de repartizare 
a venitului naţional (a produsului intern brut) a premis studierea impactului pe care 
fenomenele financiare (prelevările de resurse la fondurile publice şi distribuirea 
acestora către diverşi beneficiari) le produc asupra domeniilor economic, social, 
politic etc. Ca urmare, în scopul orientării dezvoltării economico-sociale în direcţia 
dorită de organele de decizie politică au fost create instituţii şi instrumente 
financiare, au fost adoptate reglementări şi normative financiare, au fost elaborate 
tehnici şi metode financiare de lucru şi încorporate toate în mecanismul de con-
ducere a economiei. Mai ales după marea criză economică mondială din 1929-
1933, impozitele, taxele, împrumuturile publice, alocaţiile, subvenţiile şi transferurile 
bugetare au devenit instrumente de intervenţie a statului în economie, alături de 
preţuri şi tarife, credit şi dobânzi şi alte categorii specifice economiei de piaţă. 

În legătură cu raporturile dintre ştiinţa finanţelor şi alte ştiinţe, există o diver-
sitate de opinii: unii autori recunosc existenţa unor raporturi ale ştiinţei finanţelor cu 
anumite ştiinţe, dar contestă raporturile acesteia cu alte ştiinţe; alţi autori au o 
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viziune mai largă despre raporturile ştiinţei finanţelor cu alte ştiinţe. Opiniile unor 
economişti francezi, germani, americani şi români din secolele al XIX-lea şi al  
XX-lea, referitoare la raporturile ştiinţei finanţelor cu alte ştiinţe, sunt prezentate în 
caseta 1.2. 

În cele ce urmează ne vom referi, pe scurt, la relaţiile finanţelor cu ştiinţele 
economice, juridice şi politice. 

Finanţele constituie o ramură a şfiinţelor economice şi au ca obiect de studiu: 
a) relaţiile economice care apar în procesul constituirii şi repartizării fondurilor 

bugetare şi extrabugetare ale autorităţilor publice centrale, ale unităţilor adminis-
trativ-teritoriale şi ale altor instituţii de drept public denumite generic fonduri de 
resurse financiare publice; 

b) metodele de gestionare folosite în cadrul sectorului public; 
c) modalităţile de stabilire, percepere şi urmărire a impozitelor, taxelor, contri-

buţiilor şi a veniturilor nefiscale; 
d) metodele de dimensionare şi repartizare a cheltuielilor publice pe obiective, 

acţiuni şi beneficiari; 
e) procedura de angajare, lichidare, ordonanţare şi efectuare a cheltuielilor pu-

blice din fonduri bugetare şi extrabugetare; 
f) întocmirea, aprobarea, executarea şi încheierea bugetelor de venituri şi chel-

tuieli publice la diferite eşaloane ale autorităţilor publice;  
g) modalităţile de echilibrare a diferitelor categorii de bugete, de acoperire a 

eventualelor goluri temporare de casă şi de finanţare a deficitelor bugetare; 
h) organizarea şi efectuarea controlului financiar de natură politică, adminis-

trativă şi jurisdicţională, cu caracter preventiv, operativ-curent şi postum, de către 
diverse organe de stat; 

i) plasarea şi rambursarea împrumuturilor de stat, gestionarea datoriei publice; 
j) metodele de raţionalizare a opţiunilor bugetare; 
k) metodele de planificare, proiectare şi prognozare financiară;  
l) politica financiară promovată de stat; 
m) criteriile ce trebuie avute în vedere de organele de decizie cu prilejul apro-

bării şi finanţării cheltuielilor publice; 
n) efectele directe şi indirecte ale prelevărilor de resurse la fondurile publice, ale 

repartizării şi utilizării acestora asupra procesului reproducţiei sociale; 
o) metodele de determinare a eficienţei sau eficacităţii cu care sunt utilizate 

fondurile publice; 
p) alte probleme de natură economică, socială etc. cu efecte financiare. 
Finanţele publice au legături strânse cu dreptul administrativ şi cu cel consti-

tuţional care rezidă în următoarele: 
Prelevările de resurse băneşti de la persoane juridice şi fizice la fondurile publice 

se fac, în majoritatea cazurilor, prin constrângere, fără contraprestaţie, şi cu titlu 
nerambursabil. Întrucât acestea conduc la diminuarea patrimoniului plătitorilor, ele 
trebuie să fie stabilite de autorităţile publice competente şi să îmbrace o formă juri-
dică adecvată – lege, decret, hotărâre de guvern, decizie a autorităţilor publice regi-
onale (provinciale sau locale) etc. – opozabilă tuturor membrilor societăţii. 

Chiar şi atunci când fondurile publice se constituie pe seama unui împrumut de 
stat, care are caracter rambursabil şi este purtător de dobândă, condiţiile lansării şi 
rambursării acestuia, înscrise în contractul de împrumut, se stabilesc tot de către 
autorităţile publice, printr-un act juridic de nivel corespunzător. Potenţialii împru-
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mutători ai statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale pot să accepte sau să 
respingă în bloc condiţiile respective, dar nu să le negocieze. 

Atribuirea unor sume de bani diferitelor persoane juridice şi fizice de la fondurile 
publice trebuie făcută în scopuri bine determinate şi în condiţii precise, stabilite prin 
acte ale puterii legislative sau ale celei executive, după caz. 

Întocmirea, aprobarea, executarea, încheierea şi controlul bugetului de stat, al 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor unităţilor administrativ-terito-
riale antrenează un foarte mare număr de persoane, având atribuţii şi răspunderi 
diferite: deputaţi şi senatori în parlament, consilieri în consiliile locale şi în cele 
judeţene, membri ai guvernului, şefi de departamente, directori generali şi directori, 
organe de execuţie în ministere, alte instituţii centrale şi locale etc. Întrucât într-un 
stat de drept fazele procesului bugetar trebuie să se desfăşoare după un anumit 
grafic, într-o anumită succesiune, cu respectarea anumitor norme, toate problemele 
privind bugetul de stat trebuie să fie reglementate printr-o lege specială. 

Metodele de gestionare aplicate în sectorul public, răspunderile persoanelor care 
mânuiesc bani şi alte valori publice, raporturile dintre instituţiile publice şi dintre 
acestea şi cele private se reglementează tot prin acte ale autorităţilor publice. 

Faptul că relaţiile şi operaţiunile financiare capătă o reglementare juridică, iar 
fondurile publice bugetare şi extrabugetare fac parte integrantă din patrimoniul 
public a determinat pe unii specialişti să considere finanţele publice ca ramură a 
dreptului public, care are drept obiect studiul regulilor şi operaţiunilor referitoare la 
banul public. Aceştia apreciază, însă, că finanţele publice pot fi studiate atât din 
punct de vedere economic, cât şi juridic. 

Raporturi la fel de strânse există şi între finanţele publice şi politic. Partidele 
aflate la putere definesc coordonatele politicii financiare a statului în programele lor 
de guvernare, iar puterile legislativă şi executivă veghează ca acestea să fie 
traduse în viaţă. Autorităţile publice folosesc instrumentele financiare pentru a 
interveni nu numai în domeniul economic, dar şi în cel social şi chiar politic. Acest 
lucru a determinat pe unii economişti să afirme că finanţele publice constituie nu 
numai o ramură a ştiinţelor economice, dar şi o ramură a ştiinţei politice. 

Observarea atentă a relaţiilor, instrumentelor, instituţiilor şi reglementărilor 
financiare arată că finanţele publice au, într-adevăr, raporturi strânse nu numai cu 
economicul, dar şi cu socialul, cu dreptul şi cu politicul. Finanţele publice sunt, prin 
urmare, o disciplină de graniţă, care se interferează puternic cu economia politică, 
cu economiile de ramură şi management, cu alte discipline de profil financiar şi 
monetar, cu dreptul administrativ şi cu cel constituţional, precum şi cu discipline 
care tratează probleme sociale şi politice. 

Având în vedere faptul că o serie de instrumente financiare, tehnici de lucru, 
metode de calcul etc. se aplică în numeroase ţări ale lumii, că România întreţine 
relaţii politice, economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale cu ţări având orânduiri soci-
ale diferite, pentru formarea specialiştilor în domeniul finanţelor este imperios ne-
cesară înarmarea acestora cu cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la ţara 
noastră, precum şi cu cunoştinţe specifice diferitelor grupuri de ţări cu care avem 
relaţii comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică. Această sarcină 
revine disciplinei de Finanţe publice care este chemată să ofere studenţilor cunoş-
tinţe temeinice despre finanţele publice ale ţării noastre şi ale altor ţări cu econo-
mie de piaţă dezvoltată, în curs de dezvoltare sau în tranziţie. 

Lucrarea de faţă tratează conţinutul economic al finanţelor publice; structura şi 
rolul cheltuielilor publice; structura şi rolul impozitelor de stat; formele creditului 
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public şi structura datoriei publice; bugetul de stat, principiile care stau la baza 
acestuia, procesul bugetar şi particularităţile verigilor componente ale sistemului 
bugetar. Cu privire la categoriile financiare – cheltuieli publice, impozite, taxe, 
împrumuturi de stat etc. – se prezintă conţinutul economic al acestora, precum şi 
modul în care acestea sunt folosite ca pârghii economice sau ca instrumente de 
realizare a politicii guvernamentale în alte domenii de interes. Se urmăreşte 
scoaterea în relief a deosebirilor existente între ţările dezvoltate şi cele în curs de 
dezvoltare în ceea ce priveşte provenienţa resurselor financiare, structura 
cheltuielilor publice, politica financiară promovată şi instrumentele utilizate. 

 
 

Caseta 1.2. 
 

Opinii ale unor economişti francezi, germani, americani şi români  
referitoare la raporturile ştiinţei finanţelor publice cu alte ştiinţe 

 
M.R. Gandillot afirma, în 1840, că „ştiinţa finanţelor ţine în principal de economia 

socială, din care face parte, şi este legată de dreptul public şi de cel administrativ, căruia 
îi serveşte drept bază” (Essai sur la science des finances, p.2). 

A. Wagner scria, în 1909, că „ştiinţa finanţelor este, sub aspect material, sau după 
conţinutul său, o parte a economiei politice, iar sub aspect formal, ea face parte din 
ştiinţele politice.'' (Traité de la Science des finances, p.26). Aceasta deoarece ştiinţa 
finanţelor se confruntă cu două probleme fundamentale diferite. Pe de o parte, ea trebuie 
să demonstreze cum, în fapt, potrivit experienţei istorice, statul şi celelalte corpuri 
publice şi-au procurat şi au utilizat resursele materiale (sau banii) şi cum o fac încă. 
Aceasta este o problemă mai ales teoretică. Din acest punct de vedere, ştiinţa finanţelor 
este mai cu seamă o ştiinţă de observaţie care se bazează pe materiale furnizate de 
istorie şi de statistică. Ea caută să descopere raporturile de cauzalitate în evoluţia şi 
formele economiei financiare, în special în ceea ce priveşte veniturile. Ea caută să 
determine raporturile de dependenţă cu factorii sociali, politici şi mai ales economici ai 
vieţii comune în societate şi legile evoluţiei economiei financiare care rezultă de aici. 

Cea de-a doua sarcină constă în rezolvarea ştiinţifică a problemelor financiare 
practice, nefiind vorba de situaţia concretă a unei economii financiare particulare, ci de 
principii generale, dobândite prin experienţă sau chiar deduse din aceasta. „Ştiinţa 
finanţelor aparţine teoriei comunităţilor economice, în mod deosebit teoriei comunităţilor 
economice obligatorii şi, în toate cercetările sale, ea presupune cunoaşterea acestei 
importante părţi a economiei politice”, care se referă mai cu seamă la teoria nevoilor 
financiare sau a cheltuielilor statului (Op. cit., p. 27). 

„Ştiinţa finanţelor aparţine ştiinţelor politice – argumenta mai departe economistul 
german – pentru că ea este îndeosebi teoria economiei financiare a statului” (Op. cit., p. 31). 
Ca ştiinţă politică, ştiinţa finanţelor trebuie să ia în consideraţie numeroase principii şi 
numeroase teorii aparţinând altor ştiinţe politice cu privire la teoria generală a statului, 
dreptul public ş.a. Ştiinţa finanţelor are relaţii deosebit de strânse cu teoria administraţiei 
economice sau cu politica economică naţională, precum şi cu alte ştiinţe auxiliare. 

Gaston Jèze remarca, în 1936, că în rândurile oamenilor de ştiinţă care se ocupă de 
finanţe se manifestă mai multe tendinţe, şi anume: 

a) unii nu sunt preocupaţi decât de factorii economici: aceştia sunt adepţii ştiinţei 
finanţelor pure; 

b) o altă categorie nu se ocupă decât de descrierea organismelor şi angrenajelor 
politice sau administrative şi a regulilor de drept pozitiv prin care se exercită activitatea 
financiară a statului: aceştia sunt istoricii sau juriştii profilaţi pe probleme de finanţe; 

c) o a treia categorie nu văd în fenomenele financiare decât mijloacele de a asigura o 
nouă repartizare a bogăţiilor între indivizi, de a elimina inegalităţile sociale şi de a stabili 
egalitatea de averi: aceştia aparţin şcolii colectiviste; 
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d) în sfârşit, alţii consideră fenomenele financiare aşa cum se prezintă ele în reali-
tate, în mediul lor politic, social, economic şi juridic; ei le studiază ca fenomene com-
plexe, cu toţi factorii care le condiţionează: ei pretind că fac astfel ştiinţă financiară. Pe 
această din urmă poziţie se situa şi profesorul francez (Cours de finances publiques, 
1935-1936, p.27-28). 

Referindu-se la raporturile ştiinţei financiare cu alte discipline ştiinţifice, Gh. N. Leon 
menţiona, în 1925, patru asemenea raporturi: cu economia politică, cu politica şi dreptul 
constituţional, cu politica socială şi cu dreptul administrativ. 

a) Întrucât finanţele publice sunt satisfăcute cu mijloacele economiei naţionale, 
economia naţională stă la baza ştiinţei financiare. Dar ştiinţa financiară nu se ocupă, ca 
economia naţională, de modul de formare şi dezvoltare a avuţiei naţionale, ci numai con-
stată în ce stare se află, pentru a şti în ce măsură poate să lucreze şi de ce mijloace tre-
buie să se servească pentru a nu împiedica dezvoltarea economiei naţionale. Economia 
financiară este un factor de organizare socială şi de echilibru economic; ea poate să 
modifice raporturile de producţie, de schimb şi de repartiţie a avuţiilor; studiul fenome-
nelor economice implică o legătură strânsă cu studiul fenomenelor financiare, respectiv o 
legătură de rudenie între economia politică şi ştiinţa financiară. 

b) Justificarea dreptului de impunere şi explicarea naturii impozitelor se află în directă 
legătură cu concepţia dominantă asupra statului. Limitele activităţii statului, organizaţia 
politică, forma statului şi condiţiile juridice internaţionale, toate acestea influenţează ve-
niturile şi cheltuielile publice, împrumuturile etc. De aici rezultă legătura ştiinţei financiare 
cu politica şi cu dreptul constituţional. 

c) Protecţia legală a lucrătorilor, asigurarea contra accidentelor muncii, contra bolilor 
etc. au contribuit la umflarea bugetelor. Faptul că se urmăreşte, cu ajutorul impozitelor, o 
nivelare sau o mai justă repartizare a venitului naţional evidenţiază legătura dintre ştiinţa 
financiară şi politica socială. 

d) Ridicarea şi repartizarea veniturilor de stat se realizează cu ajutorul organelor 
administrative, ceea ce denotă că ştiinţa financiară are legături directe şi cu dreptul 
administrativ (Elemente de Ştiinţă Financiară, p. 48-50). 

Şi între opiniile economiştilor contemporani există similitudini şi deosebiri în ceea ce 
priveşte raporturile ştiinţei finanţelor cu alte ştiinţe. 

Astfel, profesorul francez Paul Marie Gaudemet susţine că „finanţele publice 
constituie o ramură a dreptului public care are drept obiect studiul regulilor şi 
operaţiunilor referitoare la banul public.” (Finances publiques, tome I, Politique 
financière, budget et trésor, Editions Montchrestien, Paris, 1974, p.17). EI precizează 
însă că finanţele publice pot fi studiate atât din punct de vedere economic, cât şi juridic. 
Sub aspect economic, finanţele publice, ca element al avuţiei naţionale în formă lichidă 
de monedă şi de credite puse la dispoziţia colectivităţilor publice, sunt studiate în cadrul 
economiei financiare, care este o ramură a economiei politice. Finanţele publice 
constituie, în acelaşi timp, un element al patrimoniului public care trebuie supus unui 
regim juridic special. De aici şi legătura lor indisolubilă cu dreptul public. 

Finanţele publice studiază nu numai regulile juridice aplicabile banului public, adică 
legislaţia financiară, dar şi politica financiară propriu-zisă (Ibidem, p. 18-21). 

Economistul american David N. Hyman susţine că „finanţele publice constituie un 
domeniu al economiei politice care studiază activităţile publice şi mijloacele alternative 
de finanţare a cheltuielilor publice. Finanţele publice moderne evidenţiază raporturile 
dintre cetăţeni şi guverne. Bunurile şi serviciile publice sunt furnizate prin instituţii politice 
care au reguli şi proceduri ce au evoluat în timp, în anumite societăţi, pentru a ajunge la 
opţiuni colective.” (Public Finance. A contemporany application of Theory to Policy, 3 Edition, 
1990, The Dryden Press Chicago, p. 27). 

Profesorul francez Maurice Duverger face o sinteză a asemănărilor şi deosebirilor 
dintre concepţiile clasice şi cele moderne privind finanţele publice. EI consideră ştiinţa 
finanţelor ca fiind o ştiinţă economică şi politică. În concepţia modernă finanţele publice 
constituie: 
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a) o ramură a ştiinţelor economice, deoarece mijloacele financiare sunt folosite de 
stat mai cu seamă pentru a interveni în domeniul economic: regularizarea producţiei şi a 
schimburilor, echilibrul preţurilor; egalitate în distribuire, menţinerea puterii de cumpărare 
a monedei etc. Finanţele publice sunt, aşadar, integrate în mecanismele economiei şi 
adaptate la acestea. Ele tind să devină astfel, sub un anumit aspect, o ramură a 
economiei politice – economia financiară; 

b) o ramură a ştiinţei politice, deoarece foloseşte tehnicile financiare pentru a inter-
veni nu numai în domeniul economic, ci şi în domeniile social (egalizarea veniturilor), 
familial (ajutor pentru natalitate), intelectual (subvenţii pentru activităţi artistice sau 
educative) şi chiar politic (fonduri secrete). Tehnicile financiare constituie forme parti-
culare ale autorităţii publice, ale amenajărilor speciale, ale puterii de stat. (Finances 
publiques, Presses Universitaires de France, Paris, 1978, p. 26-27). 

În concepţia modernă – scrie economistul francez – finanţele publice reprezintă ştiin-
ţa care studiază activitatea statului în calitatea sa de utilizator al unor tehnici speciale, 
aşa-zise financiare: cheltuieli, taxe, impozite, împrumuturi, procedee monetare, buget 
etc. (Op. cit., p. 18). 

 
 
 


