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(la data 07-Dec-2004 actul a fost promulgata de Decretul 1033/2004 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Subiectele de sezină Art. 1: Subiectele de sesizare a instanţei

(la data 02-Aug-2007 Art. 1 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 262/2007 )
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau 
a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi 
atât privat, cât şi public.
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-
un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter 
individual, adresat altui subiect de drept.
(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, în 
baza unei sesizări a unei persoane fizice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau 
excesul de putere al autorităţii administrative nu poate fi înlăturat decât prin justiţie, 
poate sesiza instanţa competentă de contencios administrativ de la domiciliul 
petentului. Petiţionarul dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat 
în această calitate.
(3) Avocatul Poporului, în urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, dacă 
apreciază că ilegalitatea actului sau refuzul autorităţii administrative de a-şi realiza 
atribuţiile legale nu poate fi înlăturat decât prin justiţie, poate sesiza instanţa 
competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiţionarul 
dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Dacă 
petiţionarul nu îşi însuşeşte acţiunea formulată de Avocatul Poporului la primul termen 
de judecată, instanţa de contencios administrativ anulează cererea.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )
(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuţiilor prevăzute de legea sa 
organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
persoanelor se datorează existenţei unor acte administrative unilaterale individuale ale 
autorităţilor publice emise cu exces de putere, sesizează instanţa de contencios 
administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice 
vătămate. Petiţionarul dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant, urmând a fi citat 
în această calitate.
(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuţiilor prevăzute de legea sa 
organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
persoanelor se datorează existenţei unor acte administrative unilaterale individuale ale 
autorităţilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, 
sesizează instanţa de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de 
la sediul persoanei juridice vătămate. Petiţionarul dobândeşte de drept calitatea de 
reclamant, urmând a fi citat în această calitate.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )
(5) Când Ministerul Public apreciază că, prin excesul de putere, concretizat în emiterea 
unui act administrativ normativ, se vatămă un interes public, va sesiza instanţa de 
contencios administrativ competentă de la sediul autorităţii publice emitente.
(5) Când Ministerul Public apreciază că prin emiterea unui act administrativ normativ 
se vatămă un interes legitim public, sesizează instanţa de contencios administrativ 
competentă de la sediul autorităţii publice emitente.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )

-



(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite 
instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat, 
întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, 
instanţa se va pronunţa, la cerere, şi asupra legalităţii actelor civile încheiate în baza 
actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor civile produse.
(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să 
solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat 
întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, 
instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi 
asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, 
precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea poate fi introdusă în 
termen de un an de la data emiterii actului.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (6) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )
(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin 
ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale, se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi.
(7) Persoana vătămată în drepturile sau în interesele sale legitime prin ordonanţe sau 
dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (7) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )
(8) În condiţiile prezentei legi, acţiunile în contencios administrativ pot fi introduse de 
prefect şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi de orice persoană de 
drept public vătămată într-un drept sau, după caz, când s-a vătămat un interes 
legitim.
(8) Prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi orice subiect de drept public 
pot introduce acţiuni în contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi şi ale 
legilor speciale.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (8) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )
(9) Participarea în instanţă a reprezentantului Ministerului Public este obligatorie. 
Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), instanţa, din oficiu sau la cerere, poate introduce 
în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate.
(9) Cererile în contencios administrativ se soluţionează fără participarea 
reprezentantului Ministerului Public. Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), instanţa, din 
oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate 
juridică interesate.

(la data 28-Dec-2005 Art. 1, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 
190/2005 )
(9) Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), instanţa, din oficiu sau la cerere, poate 
introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate.

(la data 13-Feb-2007 Art. 1, alin. (9) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 
65/2007 )
(9) La soluţionarea cererilor în contencios administrativ, reprezentantul Ministerului 
Public poate participa, în orice fază a procesului, ori de câte ori apreciază că este 
necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

(la data 02-Aug-2007 Art. 1, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 
262/2007 )

1.
Orice raport procesual, inclusiv cel de contencios administrativ, presupune existenţa unui reclamant şi 
pârât. În contenciosul administrativ, regula este că au calitatea de reclamant persoanele fizice şi 
juridice de drept privat care se consideră lezate în drepturile sau interesele lor legitime prin actele 
administrative. Excepţia este că pot avea calitatea de reclamant şi persoanele juridice de drept public 
în măsura în care printr-un act administrativ îi este lezat un drept sau interes legitim1.
2.
Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din Lege, poate avea calitatea de reclamant şi grupul de persoane fizice, 
fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private ca, de 
exemplu, o societate civilă2.

-



3.
... citeste mai departe (1-20)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Dreptul de acces la justiţie. Imposibilitatea unei entităţi bisericeşti de a acţiona în justiţie decurgând din 
refuzul jurisdicţiilor civile de a-i recunoaşte personalitatea juridică. Principiul securităţii juridice. 
Aşteptarea legitimă
În cauza Biserica catolică din Khania c. Greciei, soluţionată prin hotărârea din 16 decembrie 19971, 
Curtea a reţinut că, de-a lungul timpului, bisericile parohiale catolice din Grecia au dobândit, utilizat şi 
transferat liber, în numele lor, bunuri mobile şi imobile, au încheiat contracte şi au participat la 
tranzacţii, îndeosebi notariale, a căror validitate a fost întotdeauna recunoscută.
Pe plan fiscal, ele au beneficiat de exonerările prevăzute de legislaţia greacă pentru fundaţiile de 
binefacere şi asociaţiile cu caracter nonlucrativ.
CEDO a mai reţinut că jurisprudenţa şi practica administrativă constante au creat, în timp, o securitate 
juridică atât în materie patrimonială, cât şi în ceea ce priveşte problema reprezentării în justiţie a 
diferitelor biserici parohiale catolice, securitate juridică în care biserica reclamantă putea să se încreadă 
în mod legitim.... citeste mai departe (1-42)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 2: Semnificaţia unor termeni
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:
a) persoana vătămată - orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice, 
titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte 
administrative; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate şi 
organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ 
atacat;
b) autoritatea publică - orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; 
sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept 
privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să 
presteze un serviciu public;
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o 
autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, 
modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în 
sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect:
- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;
- executarea lucrărilor de interes public;
- prestarea serviciilor publice;
- achiziţiile publice;
d) act administrativ-jurisdicţional - actul juridic emis de o autoritate administrativă cu 
atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict, după o procedură bazată pe 
contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare;
e) contenciosul administrativ - activitatea de soluţionare, de către instanţele de 
contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puţin una dintre 
părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, 
după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în 
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept 
sau la un interes legitim;
f) instanţa de contencios administrativ, denumită în continuare instanţă - Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de 
contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale;
g) nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului 
în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt 
termen;
h) refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de 
putere, a voinţei de a nu rezolva cererea;

-



i) plângere prealabilă - plângerea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau 
celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter 
individual sau normativ, în sensul revocării acestuia;
j) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele 
strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate, specifice organizării militare, 
care presupun dreptul comandanţilor de a da ordine subordonaţilor în aspecte 
privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război, sau, după caz, la 
îndeplinirea serviciului militar;
k) serviciu public - activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în 
scopul satisfacerii, după caz, a unui interes public;
l) interes public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, 
garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, 
satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice;
m) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere, aparţinând autorităţilor 
administraţiei publice, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, prevăzute de Constituţie sau de lege;
n) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege, căruia 
i se aduce o atingere printr-un act administrativ;
o) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat;
p) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după 
caz, în considerarea apărării unui interes public;
r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii, 
fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor 
diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna funcţionare a serviciilor publice 
administrative;
s) pagubă iminentă - prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenţă sau, după 
caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice ori a unui 
serviciu public;
ş) instanţă de executare - instanţă care a soluţionat fondul litigiului de contencios 
administrativ.
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii:
a) persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 
vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei 
vătămate şi grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor 
drepturi subiective sau interese legitime private, precum şi organismele sociale care 
invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a 
drepturilor şi intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate;
b) autoritate publică - orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care 
acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; 
sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de 
drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate 
să presteze un serviciu public, în regim de putere publică;

(la data 31-Mar-2017 Art. 2, alin. (1), litera B. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din 
Decizia 1/2017 )

(la data 22-May-2017 Art. 2, alin. (1), litera B. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din 
Decizia 28/2017 )
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o 
autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii 
sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele 
încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor 
proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor 

-



publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de 
contracte administrative supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ;

(la data 31-Mar-2017 Art. 2, alin. (1), litera C. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din 
Decizia 1/2017 )

(la data 02-Mar-2018 Art. 2, alin. (1), litera C. din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 
25/2017 )
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o 
autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii 
sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice;

(la data 02-Aug-2018 Art. 2, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 
212/2018 )

c1) sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele 
încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor 
proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor 
publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de 
contracte administrative;

(la data 02-Aug-2018 Art. 2, alin. (1), litera C. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 
212/2018 )
d) act administrativ-jurisdicţional - actul emis de o autoritate administrativă învestită, 
prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială;
e) jurisdicţie administrativă specială - activitatea înfăptuită de o autoritate 
administrativă care are, conform legii organice speciale în materie, competenţa de 
soluţionare a unui conflict privind un act administrativ, după o procedură bazată pe 
principiile contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare şi independenţei activităţii 
administrativ-jurisdicţionale;
f) contencios administrativ - activitatea de soluţionare de către instanţele de 
contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin 
una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau 
încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din 
nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere 
referitoare la un drept sau la un interes legitim;

(la data 11-Sep-2015 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 
13/2015 )

(la data 09-Feb-2017 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din 
Decizia 16/2016 )

(la data 31-Mar-2017 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din 
Decizia 1/2017 )
g) instanţă de contencios administrativ, denumită în continuare instanţă - Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de 
contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale;
h) nesoluţionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului 
în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt 
termen;
i) refuz nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, 
a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi 
nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile 
a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
j) plângere prealabilă - cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau 
celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter 
individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia;
k) acte care privesc raporturile cu Parlamentul - actele emise de o autoritate publică, 
în realizarea atribuţiilor sale, prevăzute de Constituţie sau de o lege organică, în 
raporturile de natură politică cu Parlamentul;
l) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele 
strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate, specifice organizării militare, 
care presupun dreptul comandanţilor de a da ordine subordonaţilor în aspecte 

-



privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război ori, după caz, la 
îndeplinirea serviciului militar;
m) serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate 
publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public;
n) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin 
încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor;
o) drept vătămat - orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act 
normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;
p) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat;
r) interes legitim public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia 
constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale 
cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor 
publice;
s) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii, 
fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor 
diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna funcţionare a serviciilor publice 
administrative;
ş) pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 
previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public;
t) cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt 
de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ;
ţ) instanţă de executare - instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios 
administrativ.

(la data 02-Aug-2007 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 
262/2007 )
(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva 
o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu 
răspunde solicitantului în termenul legal.

1.
Actele administrative sunt actele prin care administraţia se manifestă ca purtătoare a autorităţii 
publice8. Actul administrativ este forma juridică principală de activitate a administraţiei publice, care 
constă într-o manifestare de voinţă expresă, unilaterală şi supusă unui regim de putere publică, 
precum şi controlului de legalitate al instanţelor judecătoreşti, care emană de la autorităţi 
administrative sau de la persoane private autorizate de acestea, prin care se nasc, modifică sau sting 
drepturi şi obligaţii corelative9. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Lege, sunt asimilate actelor 
administrative, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a 
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, 
achiziţiile publice. De asemenea, prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte 
administrative supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ.
... citeste mai departe (1-49)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Ordinele profesionale. Natură juridică. Autorităţi publice
În cauza Le Compte, Van Leuven şi De Meyere c. Belgiei19, Curtea a reţinut că Ordinul belgian al 
medicilor este o instituţie de drept public, întemeiată pe lege şi integrată în structurile statului, care 
asigură un anumit control public asupra exercitării artei medicale şi se bucură de prerogative 
exorbitante faţă de dreptul comun, elemente care conduc la concluzia că Ordinul nu poate fi considerat 
o asociaţie civilă.
Curtea a mai reţinut că existenţa Ordinului şi corolarul său – obligaţia medicilor de a se înscrie pe 
listele sale şi de a se supune autorităţii organelor acestuia – nu au nici ca obiect, nici ca efect limitarea 
dreptului de asociere garantat de art. 11 par. 1 din Convenţie.
2.... citeste mai departe (1-23)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 3: Tutela administrativă
(la data 12-Dec-2016 Art. 3 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 26/2016 )

-



(la data 08-Jul-2015 Art. 3 din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 11/2015 )
(1) Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în faţa instanţei de 
contencios administrativ, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, 
dacă le consideră nelegale.
(1) Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele 
emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea 
se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la 
momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 
Acţiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru.

(la data 02-Aug-2007 Art. 3, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 
262/2007 )
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei de 
contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale prin care se 
încalcă legislaţia privind funcţia publică, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
(3) Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) şi (2) este suspendat de 
drept.
(3) Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept.

(la data 05-Jul-2019 Art. 3, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. 633 din partea X din Ordonanta 
urgenta 57/2019 )

1.
Tutela reprezintă o limită impusă autorităţilor administrative locale, în vederea salvgardării legalităţii şi 
apărării interesului public21.
Articolul 3 din Lege face referire la 2 tipuri de tutelă:
– cea exercitată de prefect. Prefectul este, potrivit art. 123 din Constituţie şi art. 3 din Lege, 
autoritatea de tutelă administrativă jurisdicţionalizată pentru actele autorităţilor administraţiei publice 
locale.
– cea exercitată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
este autoritatea de tutelă administrativă jurisdicţionalizată pentru toate autorităţile publice, centrale şi 
locale, însă numai într-un domeniu strict determinat, acela al raporturilor de funcţie publică.
2.
Subiectele raporturilor de tutelă administrativă au o determinare constituţională şi legală, fiind 
reprezentate de Guvern, respectiv prefect, precum şi de autorităţile autonomiei locale şi judeţene22.
... citeste mai departe (1-10)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Controlul de tutelă exercitat de prefect. Obiect. Actele administrative ale autorităţilor publice locale
În interpretarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 554/2014 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. 
(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 123 alin. (5) din 
Constituţie, prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios 
administrativ actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, în înţelesul 
prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare (ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dec. nr. 11 din 
11 mai 2015, publicată în M. Of. nr. 501 din 8 iulie 2015).... citeste mai departe (1-11)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 4: Excepţia de nelegalitate
(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul 
unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest 
caz, instanţa, constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe 
fond, va sesiza prin încheiere motivată instanţa de contencios administrativ 
competentă, suspendând cauza.
(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de 
data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de 
excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, instanţa, constatând 
că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, sesizează, prin 
încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă 

-



cauza, încheierea de sesizare a instanţei de contencios administrativ nu este supusă 
niciunei căi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi 
atacată odată cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanţa 
în faţa căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate este instanţa de contencios 
administrativ competentă să o soluţioneze.

(la data 02-Aug-2007 Art. 4, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 
262/2007 )
(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de 
data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de 
excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, instanţa, constatând 
că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, sesizează, prin 
încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă 
cauza; încheierea de sesizare a instanţei de contencios administrativ nu este supusă 
niciunei căi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi 
atacată odată cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanţa 
în faţa căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate este instanţa de contencios 
administrativ competentă să o soluţioneze şi nici atunci când excepţia de nelegalitate a 
fost invocată în cauze penale.

(la data 25-Nov-2010 Art. 4, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. VII din Legea 202/2010 )
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de urgenţă, în 
şedinţă publică, cu citarea părţilor.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de urgenţă, în 
şedinţă publică, cu citarea părţilor şi a emitentului. În cazul în care excepţia de 
nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la 
dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.

(la data 02-Aug-2007 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 
262/2007 )
(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului, care se 
declară în termen de 5 zile de la comunicare şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.

(la data 02-Aug-2007 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 
262/2007 )
(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului, care se 
declară în 48 de ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecă în 3 zile de la 
înregistrare, cu citarea părţilor prin publicitate.

(la data 14-Nov-2006 Art. 4, alin. (3) din capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 
647/2006 )

(la data 30-Dec-2006 Art. 4, alin. (3) din capitolul I abrogat de Actul din Decizia 647/2006 )
(4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea 
actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine 
seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.
(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii 
acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din 
oficiu sau la cererea părţii interesate.
(2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de 
nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde 
soluţionarea litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie 
printr-o încheiere interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. În 
situaţia în care instanţa se pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere 
interlocutorie, aceasta poate fi atacată odată cu fondul.
(3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter 
individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona 
cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.
(4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de 
nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se 
exercită de către instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege.

-



(la data 15-Feb-2013 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. 54, punctul 1. din titlul IV din Legea 
76/2012 )

1.
Excepţia de nelegalitate a fost definită în doctrină ca fiind o apărare pe care o parte într-un proces o 
face împotriva unui act administrativ ilegal ce are incidenţă într-o anumită cauză.
Această instituţie specifică contenciosului administrativ a fost modificată substanţial prin Legea nr. 
76/2012. Astfel, judecătorul fondului a devenit şi judecătorul excepţiei26. Astfel, excepţia de 
nelegalitate va fi rezolvată de către instanţa de judecată în faţa căreia a fost invocată, înainte sau 
odată cu soluţionarea fondului cauzei şi nu va mai fi trimisă la instanţa de contencios administrativ. 
Astfel, potrivit art. 4 alin. (2) din Lege, instanţa se va pronunţa fie printr-o încheiere interlocutorie 
(care poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunţată asupra fondului), fie prin hotărârea pe 
care o va pronunţa în cauză.
2.
... citeste mai departe (1-21)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Dreptul la un proces echitabil. Imprecizia legii. Excepţie admisă
Prin Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 921 din 14 noiembrie 2006, 
Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/200439.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 4 alin. (3) din 
Legea nr. 554/2004 sunt criticate sub aspectul ambiguităţii şi impreciziei, al termenelor scurte pe care 
le stabileşte, precum şi sub aspectul modalităţii de citare, ceea ce, în opinia autorului excepţiei, încalcă 
art. 21 alin. (3) din Constituţie, în conformitate cu care „părţile au dreptul la un proces echitabil şi la 
soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil”, precum şi, în temeiul art. 20 alin. (1) din aceasta, art. 
6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.... citeste mai 
departe (1-20)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 5: Actele nesupuse controlului şi limitele controlului
(1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:
a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu 
Parlamentul;
b) actele de comandament cu caracter militar.
(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru 
modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură 
judiciară.
(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de 
asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori 
cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea 
consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai 
pentru exces de putere.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 
alin. (3) şi constată că sintagma "cele care privesc apărarea şi securitatea naţională" 
cuprinsă de acestea este neconstituţională.

(la data 09-May-2011 Art. 5, alin. (3) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 
302/2011 )
(3) În litigiile referitoare la actele administrative emise pentru aplicarea regimului 
stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi 
securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi 
pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor nu 
sunt aplicabile prevederile art. 14.

(la data 02-Aug-2018 Art. 5, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 
212/2018 )
(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 21.

(la data 02-Aug-2018 Art. 5, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 4. din Legea 
212/2018 )

1.
Actele care privesc raporturile cu Parlamentul sunt exceptate de la orice formă de control judecătoresc, 
inclusiv de la cel pe calea contenciosului administrativ (de exemplu, acordarea încrederii guvernului de 
către Parlament, suspendarea Preşedintelui României din funcţie). În acest sens, a se vedea şi art. 126 

-



alin. (6) din Constituţie: Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe 
calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu 
Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. Instanţele de contencios 
administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după 
caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale.
2.
Potrivit art. 5 alin. (2) din Lege, anumite acte sunt sustrase controlului pe calea contenciosului 
administrativ, ele putând fi atacate pe calea dreptului comun. Astfel, nu pot fi atacate pe calea 
contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se 
prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.
... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Acte administrative supuse unei alte proceduri judiciare
Prin Decizia nr. 182 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2006, Curtea 
Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 
554/2004, constatând că acestea nu contravin dispoziţiilor art. 21, art. 52 alin. (1) şi (2), art. 126 alin. 
(6) şi art. 140 alin. (1) teza a doua din Constituţie şi nici celor ale art. 6 par. 1 şi art. 13 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
În acest sens, Curtea a reţinut că actele administrative la care se referă art. 5 alin. (2) din Lege sunt 
supuse unei alte proceduri judiciare, nefiind sustrase total controlului instanţelor de judecată.
2.
Acte administrative care privesc apărarea şi securitatea naţională. Limitele controlului. 
Neconstituţionalitate... citeste mai departe (1-16)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 6: Actele administrativ-jurisdicţionale
(1) Jurisdicţiile administrative speciale sunt facultative şi gratuite.
(2) Actele administrativ-jurisdicţionale pot fi atacate direct la instanţa de contencios 
administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă 
partea nu exercită căile administrativ-jurisdicţionale de atac.
(2) Actele administrative susceptibile, potrivit legii organice, să facă obiectul unei 
jurisdicţii speciale administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ, 
cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1), dacă partea înţelege să nu exercite 
procedura administrativ-jurisdicţională.

(la data 02-Aug-2007 Art. 6, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 
262/2007 )
(3) Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială înţelege să nu 
utilizeze calea administrativ-jurisdicţională de atac, va notifica aceasta organului 
administrativ-jurisdicţional competent. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă 
de la data notificării.
(3) Actul administrativ-jurisdicţional pentru care, prin lege organică specială, se 
prevede o cale de atac în faţa unei alte jurisdicţii administrative speciale poate fi atacat 
direct la instanţa de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare, 
dacă partea înţelege să renunţe la calea administrativ-jurisdicţională de atac.

(la data 02-Aug-2007 Art. 6, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 
262/2007 )
(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială înţelege să 
renunţe la calea administrativ-jurisdicţională în timpul soluţionării acestui litigiu, va 
notifica intenţia sa organului administrativ-jurisdicţional sesizat, care emite o decizie ce 
atestă renunţarea la jurisdicţia administrativă specială. Termenul prevăzut la alin. (2) 
începe să curgă de la data comunicării acestei decizii.
(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială sau pentru calea 
de atac la un alt organ administrativ-jurisdicţional înţelege să renunţe la aceasta în 
timpul soluţionării litigiului, este obligată să notifice decizia de renunţare organului 
administrativ-jurisdicţional în cauză. Partea sesizează instanţa de contencios 
administrativ în termen de 15 zile de la notificare, în această situaţie, procedura 
administrativă prealabilă prevăzută de art. 7 nu se mai efectuează.

(la data 02-Aug-2007 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 
262/2007 )

-



1.
Jurisdicţiile administrative speciale au fost consacrate prin art. 21 alin. (4) din Constituţie, pentru a nu 
se obstrucţiona accesul la justiţie29.
Prin urmare, cel care se consideră lezat într-un drept sau interes legitim al său poate alege între 
jurisdicţia specială şi instanţa de contencios administrativ competentă.
Cel care a optat pentru jurisdicţia specială poate renunţa la aceasta în favoarea celei de contencios 
administrativ, chiar şi în calea de atac, având obligaţia de a notifica acest lucru.
2.
2. În cazul în care se optează pentru instanţa de contencios, trebuie respectată procedura prealabilă 
prevăzută la art. 7 şi termenul de la art. 11 din Lege. Pe de altă parte, în cazul în care s-a optat pentru 
jurisdicţia specială, dar se renunţă în faţa organului administrativ-jurisdicţional, aceasta va trebui să 
sesizeze instanţa de contencios în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei sale de renunţare, 
iar procedura administrativă prealabilă nu mai trebuie efectuată.
... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Procedură administrativ-jurisdicţională. Cerinţele art. 6 din Convenţie. Controlul de legalitate exercitat 
de o instanţă
1. În hotărârea din 24 mai 2005, publicată în M. Of. nr. 210 din 8 martie 2006 (cauza Buzescu c. 
României), CEDO a reiterat faptul că art. 6 alin. (1) din Convenţie nu obligă statele părţi să supună 
litigiile asupra drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil unei proceduri care să respecte integral, în 
toate etapele, cerinţele art. 6.
Intervenţia iniţială a organismelor administrative sau profesionale, care au sau nu prerogative 
judiciare, dar nu îndeplinesc toate cerinţele, poate fi justificată dacă aceste organisme se supun 
controlului ulterior al unui organ judiciar cu competenţă deplină, care garantează drepturile prevăzute 
de art. 6 alin. (1) din Convenţie.
2. În cauza Le Compte Van Leuven şi De Meyere c. Belgiei49, CEDO a stabilit că statul poate alege de 
fapt între două soluţii, ambele conforme cu cerinţele unui proces echitabil: fie organele administrativ-
jurisdicţionale îndeplinesc, ele însele, cerinţele art. 6 par. 1, fie deciziile lor se supun controlului ulterior 
al unui organ judiciar care prezintă garanţiile cerute de acest articol al Convenţiei.... citeste mai 
departe (1-19)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

CAPITOLUL II: Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul 
administrativ
Art. 7: Procedura prealabilă
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana 
care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un 
act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen 
de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. 
Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta 
există.
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana 
care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act 
administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii 
ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

(la data 02-Aug-2007 Art. 7, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 
262/2007 )
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana 
care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act 
administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice 
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru 
motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea 
prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la 
alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 
212/2018 )

(11) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată 
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oricând.
(la data 02-Aug-2007 Art. 7, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 8. din Legea 

262/2007 )
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede o 
procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta.
(3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un 
drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter 
individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe 
orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).
(3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un 
drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter 
individual, adresat altui subiect de drept. Plângerea prealabilă, în cazul actelor 
administrative unilaterale, se va introduce în termen de 30 de zile din momentul în 
care persoana vătămată a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul actului. Pentru 
motive temeinice, plângerea prealabilă se poate formula şi peste termenul de 30 de 
zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de 
conţinutul acestuia. Termenul de 6 luni prevăzut în prezentul alineat, precum şi cel 
prevăzut la alin. (1) sunt termene de prescripţie.

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 
212/2018 )
(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează în 
termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g).
(N.R.: referinţa la litera g din alin. 1 art. 2 se modifică în referinţă la litera h din alin. 
1 art. 2 datorită modificării aduse de Legea 262/2007)

(la data 02-Aug-2007 Art. 7, alin. (4) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. I, punctul 
3. din Legea 262/2007 )
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile celor 
vătămaţi prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în cazul prevăzut la 
art. 4 alin. (2), nu este obligatorie procedura prealabilă.
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor 
vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în cazurile prevăzute 
la art. 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(la data 02-Aug-2007 Art. 7, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 
262/2007 )
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, al celor care privesc cererile persoanelor 
vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe sau al acţiunilor îndreptate 
împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în 
circuitul civil şi au produs efecte juridice, precum şi în cazurile prevăzute la art. 2 alin. 
(2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 
212/2018 )
(6) Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contractele administrative 
are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile din Codul de 
procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.
(6) Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative 
are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului de 
procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie 
făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă: (6) 
Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative 
trebuie făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă:

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 
212/2018 )
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de 
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modificare făcute de către una dintre părţi, în cazul litigiilor legate de modificarea 
contractului;
b) de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de un an 
de la încheierea contractului.

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (6), litera B. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 
212/2018 )
c) de la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea 
contractului;

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (6), litera C. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 
212/2018 )
d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariţiei oricărei 
alte cauze care atrage stingerea obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de 
încetarea contractului;

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (6), litera D. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 
212/2018 )
e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul 
litigiilor legate de interpretarea contractului.

(la data 02-Aug-2007 Art. 7, alin. (6) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 
262/2007 )

(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (6), litera E. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 
212/2018 )
(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, 
pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 
6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 
alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi constată că textul de 
lege este neconstituţional în măsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii 
actului se aplică plângerii prealabile formulate de persoana vătămată într-un drept al 
său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, 
adresat altui subiect de drept decât destinatarul actului.

(la data 19-Oct-2007 Art. 7, alin. (7) din capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 
797/2007 )
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 
alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi constată că textul de 
lege este neconstituţional în măsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii 
actului se aplică plângerii prealabile formulate de persoana vătămată într-un drept al 
său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, 
adresat altui subiect de drept.

(la data 06-Nov-2007 Art. 7, alin. (7) din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 2007 )
(la data 02-Aug-2018 Art. 7, alin. (7) din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 8. din Legea 

212/2018 )

prevederi din Actul (Norme Metodologice din 2010) la data 20-Aug-2010 pentru Art. 7 
din capitolul II

1. Împotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plângere prealabilă în condiţiile şi 
în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare.
2. Plângerea prealabilă formulată împotriva procesului-verbal de control financiar reprezintă calea 
administrativă de atac.
3. Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul plângerii;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului, reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz, precum şi 
ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană 
fizică sau juridică, se face potrivit legii.
3.1. Plângerea prealabilă nu poate avea ca obiect alte sume şi măsuri decât cele stabilite prin actul 
atacat.
3.2. Contestatorul poate depune în dovedirea plângerii formulate acte care nu au fost avute în vedere 
de organul de control financiar.
4. Plângerea prealabilă se depune la direcţia din care face parte organul de control financiar al cărui 
act este atacat.
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4.1. În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, 
organului emitent al actului atacat.
4.2. Introducerea plângerii prealabile nu suspendă executarea actului atacat. Aceste dispoziţii nu aduc 
atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului atacat, în temeiul Legii nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Contestatorul poate renunţa la plângerea prealabilă, până la soluţionarea acesteia.
5.1. Cererea de renunţare trebuie să fie semnată de contestator, reprezentantul legal sau împuternicit, 
după caz, iar în cazul contestatorului persoană juridică, cererea trebuie să poarte ştampila persoanei 
juridice. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii.
5.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de renunţare copia actului de identitate.
5.3. Organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de 
renunţarea la plângere.
5.4. Prin renunţarea la plângerea prealabilă nu se pierde dreptul contestatorului de a înainta o nouă 
plângere în interiorul termenului general de depunere a acesteia.
6. Plângerea prealabilă formulată împotriva procesului-verbal de control financiar se soluţionează de 
către direcţia/structura din care face parte organul de control financiar al cărui act este atacat, printr-un 
colectiv special constituit, denumit în continuare organ de soluţionare competent. Organul de 
soluţionare competent este format din specialişti care nu au participat la întocmirea procesului-verbal 
de control financiar atacat, desemnaţi prin act administrativ al directorului executiv al direcţiei generale 
a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti/directorului general al Direcţiei generale de 
administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale de control financiar, după caz.
7. Pentru soluţionarea plângerii prealabile se emite decizie. Decizia emisă în soluţionarea plângerii 
prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
7.1. Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, 
considerentele şi dispozitivul.
a) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluţionarea, numele sau denumirea 
contestatorului, sediul social al contestatorului, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la organul 
de control financiar, obiectul cauzei, precum şi sinteza susţinerilor părţilor.
b) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de 
soluţionare competent în emiterea deciziei.
c) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată şi 
instanţa competentă.
7.2. Decizia se semnează de către conducătorul direcţiei din care face parte organul de control financiar 
al cărui act a fost atacat.
8. Analiza plângerii prealabile se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de 
acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în 
limitele sesizării.
8.1. Pentru lămurirea cauzei organul de soluţionare competent poate solicita direcţiilor de specialitate 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor Publice puncte de vedere.
8.2. Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatorului în propria 
cale de atac.
9. Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra 
celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond 
a cauzei.
9.1. Excepţiile de procedură pot fi următoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestaţiei, 
lipsa calităţii procesuale, lipsa capacităţii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume şi măsuri 
decât cele care au făcut obiectul actului atacat.
9.2. Excepţiile de fond în procedura de soluţionare a plângerilor prealabile pot fi următoarele: 
necompetenţa organului care a încheiat actul contestat, prescripţia, autoritatea de lucru judecat etc.
9.3. Pentru excepţiile de procedură şi excepţiile de fond, plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:
a) tardivă, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege;
b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care aceasta este 
formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;
c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit legii;
d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau 
interesul său legitim;
e) prematur formulată, în situaţia în care măsurile sau sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu 
definitiv în sarcina acestuia.
10. Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci 
când organul care a efectuat controlul financiar a sesizat organele în drept cu privire la existenţa 
indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce 
urmează să fie dată în procedură administrativă.
10.1. La soluţionarea plângerii prealabile, organul de soluţionare competent se va pronunţa şi în raport 
cu motivarea rezoluţiilor organelor de urmărire penală/hotărârilor instanţelor judecătoreşti, precum şi a 
expertizelor efectuate în cauză, în măsura în care le deţine.
11. Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă în totalitate sau în parte ori respinsă.
11.1. În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului 
atacat.
11.2. Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul atacat, situaţie în care urmează să se încheie 
un nou proces-verbal de control financiar care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
soluţionare.
12. Plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea plângerii nu 
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sunt de natură să modifice constatările din actul atacat;
b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea 
plângerii prealabile sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării;
c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost stabilite prin procesul-
verbal de control financiar atacat sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de 
soluţia pronunţată de instanţa penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect.
12.1. Aceste soluţii nu sunt prevăzute limitativ.
12.2. În cazul în care plângerea prealabilă poartă o denumire greşită, însă cuprinde elementele 
prevăzute la pct. 3, organul de soluţionare competent va proceda la soluţionarea acesteia.
13. Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în condiţiile art. 44 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
14. Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile poate fi atacată de către contestator, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.

1.
Articolul 7 din Lege consacră caracterul obligatoriu al procedurii administrative prealabile. Este vorba de 
recursul graţios (cel care se desfăşoară la autoritatea emitentă a actului) şi cel administrativ ierarhic
(cel care se desfăşoară la autoritatea ierarhic superioară).
Această procedură administrativă este o procedură prealabilă prin care o persoană lezată într-un drept 
sau interes legitim al său printr-un act administrativ unilateral solicită autorităţii emitente sau autorităţii 
ierarhic superioare revocarea în tot sau în parte a acelui act administrativ.
2.
Revocarea este operaţiunea juridică prin intermediul căreia organul emitent sau organul ierarhic 
superior acestuia desfiinţează (scoate din vigoare) un act30. Revocarea în contenciosul administrativ 
poate interveni pentru cauze de nelegalitate sau neoportunitate a acestuia.
... citeste mai departe (1-16)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Accesul la justiţie. Persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act 
administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Data de la care curge termenul 
pentru formularea plângerii prealabile. Excepţie admisă
Prin Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 19 octombrie 
2007, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a constatat că textul de lege este neconstituţional în 
măsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii actului se aplică plângerii prealabile formulate de 
persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu 
caracter individual, adresat altui subiect de drept decât destinatarul actului.
Prin aceeaşi decizie a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 
7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.... citeste mai departe (1-27)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 8: Obiectul acţiunii judiciare
(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, 
printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea 
prealabilă adresată autorităţii publice emitente sau dacă nu a primit nici un răspuns în 
termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanţa de contencios administrativ 
competentă, pentru a solicita anularea, în tot sau în parte, a actului, repararea pagubei 
cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept al 
său, recunoscut de lege, prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de 
soluţionare a cererii.
(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim 
printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea 
prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 
h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita 
anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii 
pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său 
prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, 
precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare 
pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

(la data 02-Aug-2007 Art. 8, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 
262/2007 )

-



(la data 02-Mar-2018 Art. 8, alin. (1) din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 
25/2017 )

(la data 31-Mar-2017 Art. 8, alin. (1) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 
1/2017 )
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că 
dispoziţiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt 
constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele Preşedintelui 
privind numirea judecătorilor la Curtea Constituţională sunt excluse din sfera 
controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiţiei "înaltei competenţe 
profesionale".

(la data 30-Sep-2014 Art. 8, alin. (1) din capitolul II atacat de (exceptie admisa partial) Actul din 
Decizia 459/2014 )
(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim 
printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea 
prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) 
lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita 
anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii 
pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ şi cei care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său 
prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, 
precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare 
pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în 
cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.

(la data 02-Aug-2018 Art. 8, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 
212/2018 )

(11) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de 
cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în 
măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea 
dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.
(12) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), acţiunile întemeiate pe încălcarea unui 
interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea 
autorităţii pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să efectueze o anumită 
operaţiune administrativă, sub sancţiunea penalităţilor de întârziere sau a amenzii, 
prevăzute la art. 24 alin. (2).

(la data 02-Aug-2007 Art. 8, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 11. din Legea 
262/2007 )
(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care 
apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice 
litigii legate de aplicarea şi executarea contractului administrativ.
(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care 
apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice 
litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea 
contractului administrativ.

(la data 02-Aug-2007 Art. 8, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 
262/2007 )
(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care 
apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice 
litigii legate de încheierea contractului administrativ, inclusiv litigiile având ca obiect 
anularea unui contract administrativ. Litigiile care decurg din executarea contractelor 
administrative sunt în competenţa de soluţionare a instanţelor civile de drept comun.

(la data 02-Aug-2018 Art. 8, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 
212/2018 )
(3) La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se va avea în vedere regula după 
care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului 
public.
(3) La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care 
principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului 

-



public.
(la data 02-Aug-2007 Art. 8, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 

262/2007 )

1.
Obiectul acţiunii în contencios administrativ, adică pretenţia formulată de reclamant, poate fi:
– anularea unui act administrativ (act unilateral sau contract administrativ);
– obligarea autorităţii publice la emiterea unui act sau înscris în vederea recunoaşterii unui drept sau 
interes legitim;
– obligarea autorităţii publice la punerea în executare a unui act administrativ de autoritate emis la 
cererea reclamantului sau ca urmare a plângerii prealabile a acestuia;
– obligarea unei autorităţi publice la încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea 
unui contract administrativ.
2.
Prin urmare, obiectul acţiunii în anulare îl pot constitui:
– actele administrative unilaterale (de autoritate);
– contractele administrative (şi actele administrative unilaterale emise în fazele premergătoare 
încheierii acestor contracte).
... citeste mai departe (1-9)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CJUE
1.
Decizie a Comisiei de a introduce acţiune în faţa instanţei unui stat terţ. Act care nu produce efecte 
juridice prin el însuşi. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate
În hotărârea din 12 septembrie 2006, pronunţată în cauza Reynolds Tobacco Holdings Inc şi alţii c. 
Comisiei (C-131/03)66, CJCE, Marea cameră, a constatat că pot constitui obiect al controlului 
jurisdicţional prevăzut de art. 230 TCE numai măsurile ce produc efecte juridice obligatorii, de natură 
să afecteze interesele reclamantului, prin modificarea situaţiei sale juridice. Nu sunt susceptibile de a 
face obiectul unei acţiuni în anulare actele preparatorii, actele confirmative sau de execuţie, simplele 
recomandări sau avize şi, în principiu, instrucţiunile interne.
Curtea a mai reţinut că, deşi condiţia referitoare la efecte juridice obligatorii, de natură să afecteze 
interesele reclamantului printr-o modificare a situaţiei sale juridice, trebuie interpretată în lumina 
principiului unei protecţii jurisdicţionale efective, o astfel de interpretare nu poate avea ca efect 
anularea acestei condiţii fără depăşirea competenţelor atribuite prin tratat instanţelor comunitare.... 
citeste mai departe (1-21)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 9: Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe 
sau dispoziţii din ordonanţe introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ, 
însoţită de excepţia de neconstituţionalitate.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că 
dispoziţiile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt 
neconstituţionale în măsura în care permit ca acţiunea introdusă la instanţa de 
contencios administrativ să aibă ca obiect principal constatarea neconstituţionalităţii 
unei ordonanţe sau a unei dispoziţii dintr-o ordonanţă.

(la data 02-Aug-2007 Art. 9, alin. (1) din capitolul II atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 
660/2007 )
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe 
sau dispoziţii din ordonanţe poate introduce acţiune la instanţa de contencios 
administrativ, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate, în măsura în care obiectul 
principal nu este constatarea neconstituţionalităţii ordonanţei sau a dispoziţiei din 
ordonanţă.

(la data 19-May-2008 Art. 9, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. 1 din Legea 100/2008 )
(2) Instanţa de contencios administrativ, dacă apreciază că excepţia îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, sesizează, prin încheiere 
motivată, Curtea Constituţională şi suspendă soluţionarea cauzei pe fond.
(3) Instanţa de contencios administrativ, după pronunţarea Curţii Constituţionale, 
repune cauza pe rol şi va da termen, cu citarea părţilor, numai dacă ordonanţa sau o 
dispoziţie a acesteia a fost declarată neconstituţională. În caz contrar, respinge 
acţiunea ca inadmisibilă pe fond.

-



(3) După pronunţarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios administrativ 
repune cauza pe rol şi dă termen, cu citarea părţilor. Dacă ordonanţa sau o dispoziţie 
a acesteia a fost declarată neconstituţională, instanţa soluţionează fondul cauzei; în 
caz contrar, acţiunea se respinge ca inadmisibilă.

(la data 02-Aug-2007 Art. 9, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 
262/2007 )
(4) În situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei 
excepţii ridicate în altă cauză, sesizarea instanţei de contencios administrativ se va 
face în condiţiile art. 7 alin. (5) şi ale art. 11 alin. (1) şi (2), cu precizarea că 
termenele încep să curgă de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) În situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei 
excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea poate fi introdusă direct la instanţa de 
contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, 
calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

(la data 02-Aug-2007 Art. 9, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 
262/2007 )
(5) Acţiunea prevăzută de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de 
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului, anularea actelor 
administrative emise în baza acestora, precum şi, după caz, obligarea unei autorităţi 
publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni 
administrative.

(la data 02-Aug-2007 Art. 9 din capitolul II completat de Art. I, punctul 14. din Legea 262/2007 )

1.
Ordonanţele Guvernului pot fi supuse numai controlului constituţional, art. 9 alin. (5) are în vedere 
doar:
– acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului;
– anularea actelor administrative emise în baza acestor ordonanţe;
– obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite 
operaţiuni administrative.
Reclamantul poate cere una sau mai multe dintre aceste pretenţii.
2.
Acţiunea poate fi promovată direct la instanţa de contencios competentă dacă ordonanţa de urgenţă 
sau o dispoziţie din aceasta, care a lezat dreptul sau interesul legitim al reclamantului, a fost declarată 
neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate într-o altă cauză36. 
Această acţiune trebuie promovată în termenul de decădere de un an, care se calculează de la data 
publicării Deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Obiectul acţiunii întemeiate pe art. 9. Interpretare. Competenţa Curţii Constituţionale. Excepţie admisă
Prin Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007, Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, constatând că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care permit ca 
acţiunea introdusă la instanţa de contencios administrativ să aibă ca obiect principal constatarea 
neconstituţionalităţii unei ordonanţe sau a unei dispoziţii dintr-o ordonanţă.
În motivarea excepţiei, invocate din oficiu de Curtea de Apel Bucureşti, s. a VIII-a cont. adm. fisc., s-a 
susţinut, pe de o parte, că textul legal criticat este contrar prevederilor constituţionale ale art. 146 lit. 
d), care prevăd atribuţia Curţii Constituţionale de a hotărî asupra excepţiilor de neconstituţionalitate, 
iar, pe de altă parte, încalcă dreptul la apărare, consacrat de art. 24 din Legea fundamentală.... 
citeste mai departe (1-22)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 10: Instanţa competentă
(la data 11-Sep-2015 Art. 10 din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 13/2015 )

(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii 
vamale şi accesorii ale acestora, de până la 5 miliarde lei, se soluţionează, în fond, de 
tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, 

-



contribuţii, datorii vamale şi accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se 
soluţionează, în fond, de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de 
apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.
(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii 
vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluţionează în 
fond de către tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative 
emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi 
impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 
500.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal 
ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel. Completul de 
judecată este format din 2 judecători.

(la data 02-Aug-2007 Art. 10, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 
262/2007 )
(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii 
vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluţionează în 
fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise 
sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi 
impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 
500.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal 
ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.

(la data 18-Apr-2008 Art. 10, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 
97/2008 )
(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii 
vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 1.000.000 de lei se soluţionează în 
fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise 
sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi 
impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 
1.000.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal 
ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.

(la data 15-Feb-2013 Art. 10, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. 54, punctul 2. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )

(la data 31-Mar-2017 Art. 10, alin. (1) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 
1/2017 )

(la data 15-Jun-2018 Art. 10, alin. (1) din capitolul II a se vedea recurs in interesul legii Decizia 
7/2018 )
(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii 
vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluţionează în 
fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise 
sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi 
impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 
3.000.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal 
ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.

(la data 02-Aug-2018 Art. 10, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 
212/2018 )

(11) Toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale 
care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de contencios 
administrativ şi fiscal ale curţilor de apel.

(la data 15-Feb-2013 Art. 10, alin. (1) din capitolul II completat de Art. 54, punctul 3. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )

(11) Cererile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând 
finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene se soluţionează potrivit 
criteriului valoric, iar cererile care au ca obiect acte administrative neevaluabile se 

-



soluţionează potrivit rangului autorităţii, conform prevederilor alin. (1).
(la data 02-Aug-2018 Art. 10, alin. (1^1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 

212/2018 )
(2) Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-fiscale se 
judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar recursul 
împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale 
curţilor de apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.
(2) Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-fiscale se 
judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar recursul 
împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale 
curţilor de apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.

(la data 02-Aug-2007 Art. 10, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 
262/2007 )
(3) Reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de la domiciliul 
pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la domiciliul pârâtului, nu se 
poate invoca excepţia necompetenţei teritoriale.
(3) Reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv 
instanţei de la domiciliul sau sediul său. Reclamantul autoritate publică, instituţie 
publică sau asimilată acestora se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau 
sediul pârâtului.

(la data 02-Aug-2018 Art. 10, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 
212/2018 )
(4) Competenţa teritorială de soluţionare a cauzei se va respecta şi atunci când 
acţiunea se introduce în numele reclamantului de orice persoană de drept public sau 
privat, indiferent de calitatea acestuia din proces.

(la data 02-Aug-2018 Art. 10, alin. (3) din capitolul II completat de Art. I, punctul 11. din Legea 
212/2018 )

1.
Pentru soluţionarea litigiilor în materia contenciosului administrativ au fost create secţii specializate în 
cadrul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (a se vedea şi art. 95-97 C. pr. 
civ.).
2.
Contestarea legalităţii măsurilor dispuse prin decizia camerei de conturi judeţene. Instanţa competentă 
material să judece litigiul [Legea nr. 554/2004, art. 10 alin. (1); Codul de procedură civilă, art. 2]. 
Potrivit dispoziţiilor art. 204 şi 210 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor de control rezultate din aceste activităţi, 
împotriva măsurilor dispuse prin decizia camerei de conturi judeţene se poate formula contestaţie în 
termen de 15 zile, care „suspendă obligaţia executării deciziei până la soluţionarea ei de către Comisia 
de Soluţionare a Contestaţiilor. Executarea măsurilor devine obligatorie de la data comunicării 
încheierii formulate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care se respinge integral sau 
parţial contestaţia”. În raport cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi art. 2 din Codul 
de procedură civilă, în cazul în care se respinge total sau parţial contestaţia împotriva deciziei structurii 
Curţii de Conturi, competenţa materială de soluţionare a cauzei îi revine tribunalului – Secţia 
contencios administrativ şi fiscal, întrucât obiectul litigiului este un act administrativ emis de o 
structură judeţeană a Curţii de Conturi, ca autoritate publică judeţeană. În cazul în care, în procedura 
instituită de Regulament pentru soluţionarea contestaţiei la decizie intervine desfiinţarea/anularea 
deciziei emise de structura Curţii de Conturi, printr-o încheiere emisă de comisia de soluţionare a 
contestaţiei – care se substituie astfel deciziei structurii judeţene – competenţa materială de 
soluţionare a cauzei revine Curţii de Apel, Secţia contencios administrativ şi fiscal, întrucât, în această 
situaţie, actul administrativ care produce efecte juridice şi „dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice”, fiind supus executării este această încheiere emisă de o comisie care funcţionează în cadrul 
Curţii de Conturi a României, autoritate publică centrală (I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 499 din 2 februarie 2012, www.scj.ro, Decizii rezumate).
... citeste mai departe (1-4)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Executare fiscală. Contestaţie la executare. Instanţa competentă
În art. 169 C. pr. fisc., republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin care este 
reglementată contestaţia la executare silită, se prevede, la alin. (1), că „persoanele interesate pot face 
contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de 

-



către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de 
executare în condiţiile legii”, iar la alin. (3) se adaugă precizarea potrivit căreia „contestaţia poate fi 
făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest 
titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru 
contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege”.
Este semnificativ că prin alin. (4) din textul de lege sus-arătat se prevede că, în toate cazurile 
menţionate, „contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură 
de urgenţă”.... citeste mai departe (1-27)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 11: Termenul de introducere a acţiunii
(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau 
recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în 
termen de 6 luni de la:
a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării 
refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii;
b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi termenul 
prevăzut la alin. (2);
c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 
contractelor administrative.
(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui 
contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se 
pot introduce în termen de 6 luni de la:
a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data 
expirării termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la 
comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după 
caz, a plângerii prealabile;
e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 
contractelor administrative.

(la data 02-Aug-2007 Art. 11, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 
262/2007 )

(la data 02-Aug-2018 Art. 11, alin. (1), litera E. din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 12. din Legea 
212/2018 )
(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi 
introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data 
emiterii actului.
(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi 
introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data 
comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii 
procesului-verbal de conciliere, după caz.

(la data 02-Aug-2007 Art. 11, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 
262/2007 )

(21) În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de soluţionare a plângerii 
prealabile, termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, de la 
momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de soluţionare, 
după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin. (2).

(la data 02-Aug-2007 Art. 11, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 17. din Legea 
262/2007 )
(3) În cazul acţiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut 
existenţa actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2).
(4) Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi neconstituţionale, 
precum şi actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot 
fi atacate oricând.
(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie, iar termenul prevăzut la 
alin. (2) este termen de decădere.

-



1.
Articolul 11 din Legea nr. 554/2004 reglementează 2 termene:
– un termen general de 6 luni. Acest termen este un termen de prescripţie şi este supus suspendării şi 
întreruperii în cazurile prevăzute la art. 2532 şi art. 2537 C. civ. Acest termen curge de la datele 
enumerate în alin. (1) al art. 11.
– un termen special de 1 an de zile. Acest termen este un termen de decădere şi este aplicabil numai 
dacă există motive temeinice care l-au împiedicat pe reclamant să promoveze acţiunea în termenul 
general de 6 luni.
2.
Acţiune în contencios administrativ având ca obiect anularea unui contract de achiziţie publică. Reguli 
aplicabile prescripţiei dreptului la acţiune (Legea nr. 554/2004, art. 11). Regula în contenciosul 
administrativ este prescriptibilitatea acţiunilor într-un termen general de 6 luni, calculat potrivit art. 11 
din aceeaşi lege, legiuitorul neoperând nicio diferenţiere după cum motivul de nulitate invocat este 
absolut ori relativ. Astfel fiind, concluzia care se degajă cu necesitate este aceea că 
imprescriptibilitatea acţiunilor în contencios administrativ, reprezentând o situaţie de excepţie, trebuie 
să fie expres prevăzută de lege, ea neputând să fie dedusă prin analogie, ca efect al raportării la actele 
juridice civile, stricto sensu (I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 6038 din 4 
iulie 2013, www.scj.ro, Decizii rezumate).
... citeste mai departe (1-4)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Prin Decizia nr. 171 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007, 
Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Textele constituţionale invocate ca fiind încălcate au fost art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea 
cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, nimeni nefiind mai presus de lege, art. 21 alin. (1)-(3) 
privind accesul liber la justiţie şi art. 44 alin. (1) şi (2), care garantează şi ocroteşte proprietatea 
privată, în mod egal, indiferent de titular.
În esenţă, autorii excepţiei au susţinut că prevederile art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004 
contravin dispoziţiilor constituţionale menţionate, întrucât termenul de cel mult un an în care terţii 
interesaţi se pot adresa justiţiei curge de la data emiterii actului administrativ atacat şi, în consecinţă, 
are caracter „vădit discriminator”, iar dreptul de proprietate „este expus abuzurilor”.... citeste mai 
departe (1-17)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 12: Documentele necesare
Reclamantul va anexa la acţiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după 
caz, răspunsul autorităţii publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. 
În situaţia în care reclamantul nu a primit nici un răspuns la cererea sa, va depune la 
dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică, 
precum şi orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile.
Reclamantul anexează la acţiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după 
caz, răspunsul autorităţii publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. 
În situaţia în care reclamantul nu a primit niciun răspuns la cererea sa, va depune la 
dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică, 
precum şi orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest 
demers era obligatoriu. În situaţia în care reclamantul introduce acţiune împotriva 
autorităţii care refuză să pună în executare actul administrativ emis în urma 
soluţionării favorabile a cererii ori a plângerii prealabile, va depune la dosar şi copia 
certificată după acest act.

(la data 02-Aug-2007 Art. 12 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 262/2007 )

1.
Articolul 12 din Lege reglementează documentele necesare şi care servesc ca mijloc de probă în 
procesele de contencios administrativ. Acestea trebuie depuse de către autoritatea emitentă, întrucât 
aceasta deţine întreg dosarul administrativ pe baza căruia a emis actul38.
2.
Reclamantul depune, pe lângă cererea de chemare în judecată, doar copia actului a cărui anulare o 
solicită şi copia răspunsului autorităţii publice la plângerea sa prealabilă împotriva acelui act. În cazul 
în care reclamantului nu i s-a răspuns, acesta depune la instanţa de judecată o copie a plângerii sale 
înregistrate la autoritatea publică pârâtă39.
Dacă autoritatea publică a fost obligată la emiterea unui act ori a altui înscris, reclamantul anexează la 
cererea sa de chemare în judecată copia cererii sale înregistrate la autoritatea publică prin care a 
solicitat emiterea actului şi copia răspunsului negativ al autorităţii publice, dacă acesta există.
... citeste mai departe (1-3)

-



Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Neîndeplinirea obligaţiilor ce incumbă reclamantului. Sancţiune. Respectarea dreptului la un proces 
echitabil
Nu se încalcă dreptul la un proces echitabil dacă reclamantul nu completează cererea de chemare în 
judecată cu actele impuse de instanţă, în condiţiile art. 112 C. pr. civ. şi art. 12 din Legea nr. 
554/2004, împiedicând continuarea procesului, cu toate că i s-au adus la cunoştinţă completările ce se 
impun a fi făcute.
În privinţa art. 112 pct. 5 C. pr. civ., se constată că acest text legal se referă la cuprinsul cererii de 
chemare în judecată, şi anume la unele dintre elementele de conţinut ale cererii, respectiv arătarea 
dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.
Art. 12 din Legea contenciosului administrativ stipulează în termeni inderogabili că reclamantul trebuie 
să anexeze la acţiune copia actului pe care-l atacă sau, după caz, răspunsul autorităţii publice prin care 
i se comunică refuzul rezolvării cererii sale, iar în situaţia în care nu a primit răspuns, trebuie să depună 
la dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică.... citeste mai 
departe (1-3)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 13: Citarea părţilor, relaţii
(1) La primirea cererii, instanţa va dispune citarea părţilor şi va putea cere autorităţii 
al cărei act este atacat să îi comunice de urgenţă acel act, împreună cu întreaga 
documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare 
pentru soluţionarea cauzei.
(1) La primirea cererii, instanţa dispune citarea părţilor şi poate cere autorităţii al cărei 
act este atacat să îi comunice de urgenţă acel act, împreună cu întreaga documentaţie 
care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea 
cauzei.

(la data 02-Aug-2007 Art. 13, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 
262/2007 )
(1) La primirea cererii, instanţa dispune citarea părţilor. Autoritatea publică emitentă 
va comunica împreună cu întâmpinarea actul atacat împreună cu întreaga 
documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare 
pentru soluţionarea cauzei. Instanţa poate solicita emitentului orice alte lucrări 
necesare pentru soluţionarea cauzei.

(la data 02-Aug-2018 Art. 13, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 
212/2018 )
(2) În situaţia în care reclamant este un terţ în sensul art. 1 alin. (2) sau când acţiunea 
este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanţa va cere autorităţii 
publice emitente să îi comunice de urgenţă actul atacat împreună cu documentaţia care 
a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea 
cauzei.
(3) În mod corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, se va 
proceda şi în cazul acţiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un 
drept recunoscut de lege sau un interes legitim.
(3) În mod corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, se 
procedează şi în cazul acţiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind 
un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.

(la data 02-Aug-2007 Art. 13, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 
262/2007 )
(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările cerute, 
conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, 
cu titlu de amendă judiciară, 10 % din salariul minim brut pe economie pentru fiecare 
zi de întârziere nejustificată.

1.
Instanţa învestită cu cererea reclamantului fixează termen de judecată cu citarea părţilor şi solicită 
autorităţii publice întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii actului atacat sau a refuzului 
autorităţii publice de a-i recunoaşte reclamantului dreptul sau interesul legitim invocat în acţiunea sa.
Neîndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit de instanţa de judecată atrage sancţionarea 
conducătorului autorităţii publice pârâte cu amendă judiciară în cuantum de 10% din salariul minim brut 
pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.

-



Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Expulzarea unui cetăţean străin. Neprezentarea documentaţiei care a stat la baza ordonanţei de 
expulzare. Accesibilitatea şi previzibilitatea legii
În cauza Kaya c. României (cererea nr. 33970/05, Camera a treia, Hotărârea din 12 octombrie 2006)76, 
reclamantul a denunţat o încălcare a garanţiilor procedurale în caz de expulzare, invocând art. 1 al 
Protocolului nr. 7, care prevede următoarele:
„1. Un străin rezident cu acte în regulă pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decât pentru 
executarea unei decizii luate în conformitate cu legea şi trebuie să poată:
a) să-şi susţină motivele care pledează împotriva expulzării sale;
b) să pună să i examineze cazul, şi
c) să fie reprezentat în aceste scopuri în faţa autorităţii competente sau uneia sau mai multor persoane 
desemnate de această autoritate.... citeste mai departe (1-6)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 14: Suspendarea executării actului
(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu 
sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul, persoana vătămată 
poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului 
administrativ până la pronunţarea instanţei de fond.
(2) Instanţa va rezolva cererea de suspendare, de urgenţă, cu citarea părţilor.
(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea 
unui serviciu public administrativ de importanţă naţională, cererea de suspendare a 
actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la 
sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
(4) Încheierea sau, după caz, sentinţa prin care se pronunţă suspendarea este 
executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.
(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după 
sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii 
ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de 
fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în 
termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.
(2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu 
citarea părţilor.
(2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu 
citarea părţilor. Procedura prevăzută la art. 200 şi 201 din Codul de procedură civilă
nu este aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosarul cauzei cu cel 
puţin 3 zile înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua cunoştinţă de 
conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei. Instanţa poate acorda un nou termen de 
judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea pentru a lua cunoştinţă de 
conţinutul întâmpinării.

(la data 02-Aug-2018 Art. 14, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 
212/2018 )
(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea 
unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ 
normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile 
alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi 
atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de 
executare.
(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel 
suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept, în acest caz nu este 
obligatorie plângerea prealabilă.
(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi 
motive.

-



(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme 
de executare, până la expirarea duratei suspendării.

(la data 02-Aug-2007 Art. 14 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 262/2007 )

1.
Suspendarea actului juridic ca instituţie de drept este definită ca fiind întreruperea producerii de efecte 
de către actul în discuţie.
Suspendarea actului administrativ este consacrată şi în Constituţie în art. 123 alin. (5) din Constituţie 
care consacră dreptul prefectului de a ataca în contenciosul administrativ acte adoptate de consiliul 
local, consiliul judeţean sau primar. Această suspendare operează de drept, adică ope legis.
2.
Organele care pot dispune suspendarea actului sunt:
a) cel care l-a emis;
b) organul ierarhic superior;
c) instanţa de judecată;
d) legiuitorul sau autorul actului.
3.
Sunt consacrate două tipuri de acţiuni în suspendare de actuala Lege a contenciosului administrativ:
– cea care poate fi introdusă odată cu reclamaţia administrativă, în cadrul procedurii prealabile;
... citeste mai departe (1-22)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CJUE
1.
Competenţa instanţelor naţionale de a ordona măsuri provizorii pentru protejarea drepturilor 
particularilor
Prin hotărârea din 19 iunie 1990 pronunţată în cauza The Queen c. Secretary of State for Transport, ex 
parte: Factortame LTD ş.a.77, soluţionând cererea formulată în temeiul art. 177 din Tratatul CEE de 
către Camera Lorzilor pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea dreptului 
comunitar, referitoare la competenţa instanţelor naţionale de a ordona măsuri provizorii atunci când 
sunt în cauză drepturi recunoscute de normele comunitare, Curtea a decis că dreptul comunitar trebuie 
interpretat în sensul că instanţa naţională care, sesizată cu un litigiu privind dreptul comunitar, 
consideră că singurul obstacol ce o împiedică să dispună măsuri provizorii este o normă a dreptului 
naţional trebuie să înlăture aplicarea acestei norme.... citeste mai departe (1-26)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 15: Solicitarea suspendării prin acţiunea principală
(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de 
reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în 
parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa va putea dispune suspendarea actului 
administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de 
suspendare se poate formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune 
separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.
(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de 
reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei 
competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, 
instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea 
definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu 
acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

(la data 02-Aug-2007 Art. 15, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 
262/2007 )
(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de 
reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei 
competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat, în acest caz, instanţa 
poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă 
a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau 
printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

(la data 02-Aug-2018 Art. 15, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 
212/2018 )
(2) Dispoziţiile alin. (2) şi (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.
(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător.

(la data 02-Aug-2007 Art. 15, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 
262/2007 )

-



(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea 
recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.
(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 
14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, chiar 
dacă reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul 
alin. (1).

(la data 02-Aug-2007 Art. 15 din capitolul II completat de Art. I, punctul 22. din Legea 262/2007 )
(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 
14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă a cauzei, chiar dacă 
reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. 
(1).

(la data 02-Aug-2018 Art. 15, alin. (4) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 
212/2018 )

1.
Suspendarea executării unui act administrativ poate fi solicitată şi odată cu acţiunea în anulare atunci 
când reclamantul nu a avut interes să solicite suspendarea provizorie a executării actului43, însă în 
cazul în care s-a dispus suspendarea provizorie a executării actului în temeiul art. 14 din această lege, 
reclamantul nu mai are interes să promoveze aceeaşi cerere odată cu acţiunea principală.
Însă dacă cererea provizorie de suspendare a executării actului administrativ a fost respinsă, se poate 
promova o nouă cerere de suspendare în baza art. 15 din Lege44.
2.
Pronunţarea asupra cererii accesorii de suspendare a executării actului administrativ pe lângă cea 
principală de anulare a acelui act sunt strâns legate între ele, neputând fi contradictorii.
... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CJUE
1.
Principiul protecţiei jurisdicţionale. Protecţia provizorie
În hotărârea pronunţată în data de 13 martie 2007 în cauza C-432, Unibet (London) LTD c. 
Justititiekanslern85, CJCE, Marea Cameră a reţinut că în cazul în care, în virtutea dreptului intern 
aplicat în conformitate cu exigenţele dreptului comunitar, nu există certitudinea admisibilităţii unei 
acţiuni ce urmăreşte garantarea respectării drepturilor pe care justiţiabilul le are în temeiul dreptului 
comunitar, în virtutea principiului protecţiei jurisdicţionale efective, se impune ca instanţa naţională să 
poată totuşi încuviinţa măsurile provizorii necesare pentru a asigura protecţia drepturilor menţionate 
până la momentul în care instanţa competentă se va pronunţa asupra conformităţii prevederilor 
interne cu dreptul comunitar, astfel fiind garantată deplina eficacitate a hotărârii judecătoreşti ce se va 
pronunţa.... citeste mai departe (1-19)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 16: Introducerea în cauză a funcţionarului
(1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege vor putea fi formulate şi personal 
împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat actul ori, după caz, 
care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv 
sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul 
cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana respectivă 
va putea fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă.
(1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal 
împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, 
după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept 
subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru 
prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana 
respectivă poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică 
pârâtă.

(la data 02-Aug-2007 Art. 16, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 
262/2007 )
(1) Cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal 
împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea, adoptarea sau 
încheierea actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea 
referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor 
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despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se 
admite, persoana respectivă poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu 
autoritatea publică pârâtă.

(la data 02-Aug-2018 Art. 16, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 
212/2018 )
(2) Persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe superiorul său 
ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul.

1.
În acţiunile în contencios subiectiv, reclamantul poate chema în judecată şi persoana care a contribuit 
la elaborarea, emiterea sau încheierea actului dedus judecăţii sau care se face vinovată de refuzul 
rezolvării cererii reclamantului referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim al acestuia.
2.
Condiţiile pentru o asemenea acţiune sunt:
– acţiunea principală să fie o acţiune în contencios subiectiv;
– reclamantul să fi cerut şi despăgubiri;
– cel chemat în judecată să fie funcţionar;
– obiectul acţiunii să fie plata în solidar cu autoritatea publică.
3.
Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Acţiune în stabilirea vinovăţiei funcţionarului vinovat. Condiţii 
de admisibilitate (Legea nr. 554/2004, art. 16). Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 
cererile în justiţie prevăzute de această lege pot fi formulate şi personal împotriva persoanei care a 
contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul 
de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata 
unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. Persoana care se încadrează în ipoteza 
prevăzută de art. 16 se află într-o situaţie specială, respectiv cea de funcţionar public, aflat în 
exercitarea atribuţiilor profesionale specifice, astfel că stabilirea răspunderii sale şi obligarea la plata 
despăgubirilor, în solidar cu autoritatea publică este strâns legată de examinarea legalităţii actului 
administrativ şi urmează aceeaşi procedură de judecată. Este inadmisibilă astfel acţiunea formulată în 
temeiul articolului 16 din Legea nr. 554/2004, îndreptată exclusiv împotriva funcţionarului, fără 
atacarea în instanţă a actului administrativ (sau a actului administrativ asimilat) pretins vătămător, cu 
chemarea în judecată a autorităţii publice emitente a acestuia (I.C.C.J., secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, decizia nr. 3084 din 15 iunie 2007, www.scj.ro, Decizii rezumate).
... citeste mai departe (1-3)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Egalitatea în drepturi. Tratament juridic justificat în mod raţional şi obiectiv
Prin Decizia nr. 679 din 10 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 939 din 21 noiembrie 
2006, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, dispoziţii pe care autorul excepţiei le-a considerat contrare 
prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), ce consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor.
În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia reglementarea criticată încalcă principiul egalităţii în faţa 
legii şi a autorităţilor publice, Curtea a reţinut că, în conformitate cu jurisprudenţa sa şi cu cea a CEDO 
(cauzele Engel şi alţii c. Olandei, 1976, Marckx c. Belgiei, 1979, Moustaquim c. Belgiei, 1991), 
egalitatea nu înseamnă uniformitate, fiind posibilă stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situaţii 
diferite, când aceasta se justifică în mod raţional şi obiectiv.... citeste mai departe (1-8)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 161: Introducerea în cauză a altor subiecte de drept
Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele 
sociale interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în 
cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept.

(la data 02-Aug-2007 Art. 16 din capitolul II completat de Art. I, punctul 24. din Legea 262/2007 )

Art. 161

Când raportul juridic dedus judecăţii o impune, instanţa de contencios administrativ 
va pune în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altei persoane. Dacă 
niciuna dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului şi instanţa apreciază că 
pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, aceasta va respinge cererea 
fără a se pronunţa în fond.

(la data 02-Aug-2018 Art. 16^1 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 212/2018 )

1.
Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză şi alte persoane în afara funcţionarului 
public fie din iniţiativa lor, fie la cererea părţilor din proces în condiţiile Codului de procedură civilă 
privitoare la intervenţia voluntară şi forţată, chemarea în garanţie, arătarea titularului dreptului.

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 

-



Kluwer

1.
Principiul rolului activ al judecătorului. Marja de apreciere a instanţei
Prin Decizia nr. 1567 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 106 din 10 februarie 2011, 
Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 teza a doua din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dispoziţii pe care autorul excepţiei le-a considerat 
contrare prevederilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (1)-(3) care consacră dreptul de acces 
liber la justiţie şi la un proces echitabil, art. 52 alin. (1) referitor la dreptul persoanei vătămate într-un 
drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, de a obţine recunoaşterea dreptului pretins sau a 
interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei, şi art. 126 alin. (6) teza întâi, care garantează 
controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice pe calea contenciosului 
administrativ.... citeste mai departe (1-5)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 17: Judecarea cererilor
(1) Cererile adresate instanţei se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţă publică, 
în completul stabilit de lege.
(1) Cererile adresate instanţei se judecă în şedinţă publică, în completul stabilit de 
lege. Întâmpinarea este obligatorie şi se va comunica reclamantului cu cel puţin 15 zile 
înainte de primul termen de judecată.

(la data 02-Aug-2018 Art. 17, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 
212/2018 )
(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru 
prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu excepţia celor care au 
ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare.
(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 02-Aug-2018 Art. 17, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 
212/2018 )
(3) Hotărârile vor fi redactate şi motivate de urgenţă, în cel mult 10 zile de la 
pronunţare.
(3) Hotărârile se redactează şi se motivează în cel mult 30 de zile de la pronunţare,

(la data 02-Aug-2007 Art. 17, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 
262/2007 )

1.
A se vedea art. 16 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 392 din 29 iunie 
2013).

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Dreptul la un proces echitabil. Publicitatea şedinţei de judecată
În cauza Pretto şi alţii c. Italiei, soluţionată prin hotărârea din 8 decembrie 198387, Curtea a subliniat că 
publicitatea procedurii de judecată protejează justiţiabilii contra unei justiţii secrete constituie unul 
dintre mijloacele de menţinere a încrederii în curţi şi tribunale şi ajută la realizarea scopului prevăzut de 
art. 6 alin. (1) din Convenţie: procesul echitabil.
Curtea a constatat că statele membre ale Consiliului Europei recunosc toate principiul publicităţii 
dezbaterilor, dar sistemele lor legislative şi practicile judiciare prezintă o anumită diversitate în ceea ce 
priveşte întinderea şi condiţiile de punere în aplicare ale acestui principiu. În optica instanţei europene, 
aspectele formale au totuşi o importanţă secundară faţă de scopurile publicităţii, urmărite de art. 6 alin. 
(1).... citeste mai departe (1-23)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 18: Soluţiile pe care le poate da instanţa
(1) Instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să 
anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită 
un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris.
(1) Instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să 
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anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită 
un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune 
administrativă.

(la data 02-Aug-2007 Art. 18, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 
262/2007 )
(2) Instanţa este competentă să se pronunţe, în afara situaţiilor prevăzute la art. 1 
alin. (8), şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la 
baza emiterii actului supus judecăţii.
(2) Instanţa este competentă să se pronunţe, în afara situaţiilor prevăzute la art. 1 
alin. (6), şi asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii 
actului supus judecăţii.

(la data 02-Aug-2007 Art. 18, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 
262/2007 )
(3) În cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru 
daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru.
(4) Atunci când obiectul acţiunii în contencios administrativ îl formează un contract 
administrativ, în funcţie de starea de fapt, instanţa poate:
a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte;
b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit;
c) impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii;
d) suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere;
e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale.
(5) Soluţiile prevăzute la alin. (1) şi la alin. (4) lit. b) şi c) pot fi stabilite sub 
sancţiunea unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.
(5) Soluţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (4) lit. b) şi c) pot fi stabilite sub sancţiunea 
unei penalităţi aplicabile părţii obligate, pentru fiecare zi de întârziere.

(la data 02-Aug-2007 Art. 18, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 
262/2007 )
(6) În toate situaţiile, instanţa poate stabili, prin dispozitiv, la cererea părţii 
interesate, un termen de executare, precum şi amenda prevăzută la art. 24 alin. (2).

(la data 02-Aug-2007 Art. 18 din capitolul II completat de Art. I, punctul 27. din Legea 262/2007 )

1.
Instanţa de contencios administrativ se poate pronunţa numai asupra obiectului acţiunii cu care a fost 
învestită. Astfel, potrivit art. 18 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, instanţa poate dispune:
a) anularea, în tot sau în parte, a actului administrativ atacat, care poate fi un act de autoritate sau un 
contract administrativ;
b) obligarea autorităţii publice la emiterea unui act administrativ de autoritate, la eliberarea unui alt 
înscris sau la efectuarea unei anumite operaţiuni administrative;
c) obligarea autorităţii publice la executarea unui act administrativ unilateral;
d) obligarea la executarea unui contract administrativ;
e) obligarea autorităţii publice pârâte la încheierea unui contract administrativ, suplinind 
consimţământul uneia dintre părţi;
f) obligarea autorităţii publice pârâte la plata de despăgubiri materiale/morale solicitate de reclamant 
pentru prejudiciile suferite de acesta prin actul nelegal sau refuzul nejustificat al autorităţii publice;
... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Dreptul de acces la justiţie. Limitele controlului de legalitate. Contencios de plină jurisdicţie
În cauza Glod c. României, soluţionată prin hotărârea din 16 septembrie 2003, publicată în M. Of. nr. 
1127 din 30 noiembrie 2004, CEDO a sancţionat Statul român pentru încălcarea art. 6 din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, încălcare constând în refuzul 
instanţelor de a examina legalitatea unei decizii administrative, în cadrul unei proceduri care făcea 
referire la controlul judecătoresc asupra deciziei unei comisii administrative referitoare la dreptul 
reclamantei de a i se reconstitui dreptul de proprietate asupra unui teren.
Potrivit art. 11 alin. (8) al Legii fondului funciar nr. 11/1991, în forma în vigoare la acea dată, controlul 
judecătoresc de legalitate asupra deciziei comisiei administrative se limita la aspecte formale, privind 
exclusiv aplicarea corectă a dispoziţiilor imperative din legea respectivă, cu privire la dreptul de a 
obţine titlul de proprietate, la întinderea suprafeţei de teren ce se cuvine şi, dacă este cazul, la 
exactitatea reducerii acestei suprafeţe, potrivit legii93.... citeste mai departe (1-23)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

-



Art. 19: Termenul de prescripţie pentru despăgubiri
(1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în 
acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire 
curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei.
(2) Cererile se adresează instanţelor de contencios administrativ competente, în 
termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. (2).
(21) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi contractelor 
administrative.

(la data 02-Aug-2007 Art. 19, alin. (2) din capitolul II completat de Art. I, punctul 28. din Legea 
262/2007 )
(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se supun normelor prezentei legi în ceea ce priveşte 
procedura de judecată şi taxele de timbru.
*) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursul în interesul legii şi stabileşte că în 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 19 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la 
dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, data la care începe să curgă 
termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire reprezintă 
momentul la care persoana vătămată printr-un act administrativ nelegal a cunoscut 
sau ar fi trebuit să cunoască întinderea pagubei, nefiind legat în mod direct şi aprioric 
nici de comunicarea actului administrativ nelegal şi nici de momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de anulare a acestuia.

(la data 22-Oct-2019 Art. 19 din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 
22/2019 )

1.
În cazul în care acţiunea în despăgubiri se promovează odată cu acţiunea principală în contencios 
subiectiv, termenul de prescripţie este cel din art. 11 din Legea nr. 554/2004, adică cel de 6 luni46.
Acţiunea în despăgubiri poate fi promovată şi separat, iar termenul de prescripţie curge în termen de 1 
an de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Acest termen 
a fost calificat ca fiind de decădere47.
A se vedea şi art. 287 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii: 
acţiunea în despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică poate fi promovată numai pe cale separată.
... citeste mai departe (1-5)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CJUE
1.
Acţiune în despăgubire. Condiţii de admisibilitate
În cauza Plaumann c. Comisiei CEE, C-25/62100, soluţionată prin hotărârea din 15 iulie 1963, Curtea a 
stabilit că acţiunea în despăgubire urmăreşte de fapt înlăturarea efectelor juridice pe care decizia ce 
face obiectul litigiului le-a produs asupra reclamantului, dar „un act administrativ care nu a fost anulat 
nu este susceptibil de a cauza prejudicii persoanelor cărora li se adresează, iar acestea din urmă nu pot 
pretinde daune-interese corespunzătoare.
În consecinţă, Curtea nu ar putea, soluţionând o acţiune în despăgubire, să înlăture efectele juridice ale 
unei astfel de decizii, care nu a fost anulată”.
2.
Termene de prescripţie şi de decădere. Egalitatea în drepturi. Accesul liber la justiţie... citeste mai 
departe (1-16)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 20: Recursul
(1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 
zile de la pronunţare ori de la comunicare.

(la data 05-Apr-2006 Art. 20, alin. (1) din capitolul II a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 
189/2006 )

(la data 20-May-2006 Art. 20, alin. (1) din capitolul II abrogat de Actul din Decizia 189/2006 )
(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă.
(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca 
litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei 

-



instanţe a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa materială din 
prezenta lege, cauza se va trimite la instanţa competentă. Când hotărârea primei 
instanţe a fost pronunţată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, 
la această instanţă.
(1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 
zile de la comunicare.
(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă.
(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. Procedura prevăzută la art. 
493 din Codul de procedură civilă nu se aplică în materia contenciosului 
administrativ.

(la data 02-Aug-2018 Art. 20, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 
212/2018 )
(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, 
va rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea 
primei instanţe a fost pronunţată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o 
singură dată, la această instanţă.

(la data 02-Aug-2007 Art. 20 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 262/2007 )
(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca 
litigiul în fond. Când hotărârea primei instanţe a fost pronunţată fără a se judeca 
fondul ori dacă judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată atât la 
administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, cauza se va trimite, o singură 
dată, la această instanţă. În cazul în care judecata în primă instanţă s-a făcut în lipsa 
părţii care a fost nelegal citată la administrarea probelor, dar a fost legal citată la 
dezbaterea fondului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond.

(la data 15-Feb-2013 Art. 20, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. 54, punctul 4. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )

1.
Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Motivele de recurs sunt cele prevăzute în Codul de procedură civilă.
2.
Recursul declarat împotriva hotărârilor instanţelor de contencios administrativ suspendă de drept 
executarea acestor hotărâri, spre deosebire de recursul din procesul civil.
3.
Instanţa competentă este instanţa imediat superioară instanţei de fond. Aceasta poate admite sau 
respinge recursul.
În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs va casa sentinţa atacată şi va rejudeca litigiul în fond, 
chiar şi atunci când judecata în primă instanţă s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată la 
administrarea probelor, dacă a fost legal citată la dezbaterea fondului.
În două cazuri expres prevăzute de lege, se trimite cauza spre rejudecare la prima instanţă, şi anume:
... citeste mai departe (1-4)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Termen de recurs. Imprecizia legii. Excepţie admisă
Prin Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2006, Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004, constatând că, prin imprecizia lor, aceste prevederi contravin dispoziţiilor art. 21, art. 24 
alin. (1), art. 61 alin. (1) şi art. 129 din Constituţie.
Curtea a reţinut că principiul accesului liber la justiţie implică adoptarea de către legiuitor a unor reguli 
de procedură clare, în care să se prescrie cu precizie condiţiile şi termenele în care justiţiabilii îşi pot 
exercita drepturile lor procesuale, inclusiv cele referitoare la căile de atac împotriva hotărârilor 
pronunţate de instanţele de judecată.
În acest sens, Curtea Constituţională a făcut trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (cauza Rotaru c. României, cauza Sunday Times c. Regatului Unit), care a statuat că o normă 
este „previzibilă” numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită 
oricărei persoane – care, la nevoie, poate apela la consultanţă de specialitate – să îşi corecteze 
conduita, şi că reclamantul trebuie să dispună de informaţii suficiente asupra normelor juridice 
aplicabile într-un caz dat şi să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecinţele care pot 
apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie să fie, în acelaşi timp, accesibilă şi 
previzibilă.... citeste mai departe (1-4)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 21: Judecarea recursului în situaţii deosebite

-



(1) Recurentul, în situaţii deosebite, cum ar fi împlinirea termenului până la care îşi 
poate valorifica dreptul pretins, va putea solicita preşedintelui instanţei competente să 
soluţioneze recursul şi stabilirea termenului de judecată a recursului chiar înainte de 
primirea dosarului.
(2) Cererea de fixare a unui termen de urgenţă, însoţită de dovada înregistrării 
recursului la instanţa de fond, se soluţionează în termen de 24 de ore de la 
prezentarea acesteia preşedintelui instanţei de recurs.
(3) Soluţia de admitere a cererii se comunică de îndată instanţei de fond, care are 
obligaţia redactării hotărârii atacate, a comunicării acesteia părţilor, precum şi a 
expedierii dosarului, într-un termen de 5 zile.
(4) Motivarea recursului se poate face, sub sancţiunea nulităţii pentru tardivitate, în 
termen de două zile de la comunicare.
(5) Procedura de citare a părţilor şi de comunicare a motivelor de recurs se va efectua 
cu prescurtarea termenului la 48 de ore, prin agent procedural sau prin orice mijloc 
rapid de comunicare a informaţiilor scrise.
Art. 21: Căile extraordinare de atac
(1) Împotriva soluţiilor definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de contencios 
administrativ se pot exercita căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă.

(la data 15-Feb-2013 Art. 21, alin. (1) din capitolul II abrogat de Art. 54, punctul 5. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )
(2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de 
procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin 
încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), 
coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Cererea de 
revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin 
derogare de la regula consacrată de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivată a 
părţii interesate, în termen de 15 zile de la pronunţare. Cererea de revizuire se 
soluţionează de urgenţă şi cu precădere, într-un termen maxim de 60 de zile de la 
înregistrare.

(la data 02-Aug-2007 Art. 21 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 262/2007 )
(la data 27-Jan-2011 Art. 21, alin. (2) din capitolul II a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 

1609/2010 )
(2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de 
procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin 
încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), 
coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Cererea de 
revizuire se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, într-un termen maxim de 60 de 
zile de la înregistrare.

(la data 23-May-2017 Art. 21, alin. (2) din capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Decizia 
45/2016 )
*) Prin Decizia 1609 din 9 decembrie 2010 Curtea Constituţională a decis:
I.Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza a doua 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ridicată de Societatea 
Comercială "Reutil" - S.A. din Braşov în Dosarul nr. 4.350/1/2009 al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
II.Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 
alin. (2) teza întâi şi a treia din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

(la data 13-Mar-2011 Art. 21, alin. (2) din capitolul II abrogat de Actul din Decizia 1609/2010 )
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că 
prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot 
face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu 
evocă fondul cauzei.

(la data 29-Jan-2013 Art. 21, alin. (2) din capitolul II atacat de (exceptie admisa partial) Actul din 
Decizia 1039/2012 )
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Art. 21
(1) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de 
procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase definitive prin încălcarea 
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) 
coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
(2) Sunt supuse revizuirii, pentru motivul prevăzut la alin. (1), şi hotărârile definitive 
care nu evocă fondul.
(3) Cererea de revizuire se introduce în termen de o lună de la data comunicării 
hotărârii definitive şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

(la data 02-Aug-2018 Art. 21 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 212/2018 )

1.
În privinţa căilor extraordinare de atac sunt aplicabile prevederile noului Cod de procedură civilă, iar 
alineatul 2 prevede un motiv de revizuire a hotărârilor instanţelor de contencios administrativ.
Ioan Lazăr, Andrei Băncilă, Implicaţiile hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în 
cauza Tatu contra României privitor la cazul special de revizuire reglementat de art. 21 alin. (2) din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în P.R. nr. 7 din data de 29 iulie 2011

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

Repere ale jurisprudenţei CJUE
1.
Principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene. Principiul subsidiarităţii. Obligaţii ce revin statelor 
membre. Norme interne de procedură. Autoritatea de lucru judecat. Stabilitatea raporturilor juridice
În hotărârea pronunţată la data de 16 martie 2006 în cauza Rosmarie Kapferer c. Schlank & Schick 
GmbH, C-234/2004 (procedura pronunţării unei hotărâri preliminare)103, CJCE, prima cameră, a decis 
că dreptul comunitar nu impune unei jurisdicţii naţionale să înlăture aplicarea normelor interne de 
procedură care conferă autoritate de lucru judecat unei hotărâri, chiar dacă astfel ar fi reparată o 
încălcare a dreptului comunitar săvârşită prin hotărârea în cauză.
În acest sens, Curtea a reţinut că principiul autorităţii de lucru judecat are o importanţă deosebită atât 
în ordinea de drept comunitar, cât şi în cadrul ordinii juridice a fiecărui stat membru, fiind o garanţie a 
stabilităţii raporturilor juridice.... citeste mai departe (1-11)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

CAPITOLUL III: Procedura de executare
Art. 22: Titlul executoriu
Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-au admis acţiunile 
formulate potrivit dispoziţiilor prezentei legi, constituie titluri executorii.
Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au respins acţiunile 
formulate potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi s-au acordat cheltuieli de judecată se 
învestesc cu formulă executorie şi se execută silit, potrivit dreptului comun.

(la data 02-Aug-2007 Art. 22 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 262/2007 )
Hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate potrivit prezentei legi sunt titluri 
executorii.

(la data 15-Feb-2013 Art. 22 din capitolul III modificat de Art. 54, punctul 6. din titlul IV din Legea 
76/2012 )

1.
În contenciosul administrativ, regula este executarea din oficiu a actelor, potrivit principiului executio 
ex officio. Prin urmare, nu mai este nevoie de învestirea cu formulă executorie potrivit dreptului 
comun48.
2.
Cerere de învestire cu formulă executorie a unei hotărâri pronunţate de instanţa de contencios 
administrativ. Determinarea instanţei competente [Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. ţ), art. 22, 
art. 24, art. 25; Codul de procedură civilă, art. 374 alin. (2)] Din interpretarea – în sensul producerii 
de efecte – a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 554/2004, coroborate cu cele ale art. 24-25 din aceeaşi 
lege, rezultă că hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţa de contencios administrativ prin care se 
instituie obligaţia de plată a unor sume de bani cu titlu de despăgubiri, compensaţii, penalităţi ori 
cheltuieli de judecată se învestesc cu formulă executorie şi se execută silit potrivit dreptului comun, 
reprezentat de Codul de procedură civilă (I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia 
nr. 1897 din 5 aprilie 2012, www.scj.ro, Decizii rezumate).
... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer
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1.
„Potrivit art. 403 alin. (4) C. pr. civ., «în cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei 
poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la 
soluţionarea cererii de executare de către instanţă. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. 
Cauţiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei 
pentru cererile neevaluabile în bani. Cauţiunea depusă este deductibilă din cauţiunea dispusă de 
instanţă, dacă este cazul».
Sub aspectul condiţiilor procedurale referitoare la soluţionarea fără citarea părţilor a cererii de 
suspendare provizorie a executării, este de reţinut faptul că textul art. 403 alin. (4) C. pr. civ. este 
suficient de clar pentru a nu permite interpretări sau susţineri hazardate în sensul obligaţiei de 
îndeplinire a procedurii de citare. Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de literatura de specialitate.... 
citeste mai departe (1-2)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 23: Obligaţia publicării
(la data 28-Mar-2016 Art. 23 din capitolul III a fost in legatura cu Decizia 4/2016 )
(la data 25-Jun-2015 Art. 23 din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 10/2015 )
Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-au anulat acte 
administrative cu caracter normativ, sunt general obligatorii şi au putere numai pentru 
viitor. Ele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, sau, după caz, în 
monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, la cererea instanţei de 
executare ori a reclamantului, fiind scutite de plata taxelor de publicitate.
Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte 
un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai 
pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanţelor, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale 
judeţelor ori al municipiului Bucureşti, fiind scutite de plata taxelor de publicare.

(la data 02-Aug-2007 Art. 23 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 262/2007 )

1.
Instanţele judecătoreşti pronunţă în cadrul contenciosului administrativ hotărâri judecătoreşti cu efecte
erga omnes, ca o derogare de la relativitatea hotărârilor judecătoreşti. Este vorba de anularea în tot 
sau în parte a unui act administrativ cu caracter normativ.
Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cazul actelor normative ale 
administraţiei publice centrale şi în monitoarele oficiale ale judeţelor ori al municipiului Bucureşti, în 
cazul actelor autorităţilor administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale.
2.
Hotărâre judecătorească de anulare a unui act administrativ normativ. Efecte (Legea nr. 554/2004, art. 
23). Prin derogare de la principiul efectului relativ al hotărârilor judecătoreşti, hotărârea judecătorească 
de anulare a unui act administrativ normativ produce efecte erga omnes după cum şi actul 
administrativ ce se execută produce în practică aceleaşi efecte. Aşa fiind, această trăsătură a hotărârii 
judecătoreşti conduce în mod logic la concluzia că hotărârea judecătorească prin care a fost anulat 
parţial sau total un act administrativ cu caracter normativ produce efecte faţă de toate subiectele de 
drept ca şi deciziile Curţii Constituţionale (art. 147 alin. final din Constituţia României). Cu toate 
acestea, este de observat că efectele erga omnes se produc doar pentru viitor (ex tunc) aspect ce 
rezultă fără tăgadă din prevederile art. 23 fraza I din Legea nr. 554/2004, in fine. Ca atare, efectele 
dispariţiei efectelor juridice ale actului administrativ normativ se localizează începând cu data rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a anulat actul respectiv (C.A. Cluj, secţia 
comercială, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 716 din 19 februarie 2009, în R.R.D.A. 
nr. 2 din data de 31 martie 2010).
... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Hotărâre judecătorească de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ. Efecte asupra 
cauzelor în curs de judecată
Dispoziţiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a 
anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor 
administrative individuale emise în temeiul acestuia, care, la data publicării hotărârii judecătoreşti de 
anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti [ICCJ, 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dec. nr. 10 din 11 mai 2015, publicată în M. Of. 
nr. 458 din 25 iunie 2015, obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) NCPC].
2.
Efectul erga omnes al hotărârii judecătoreşti de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ. 
Momentul de la care se produce. Acţiune în despăgubire formulată de un terţ... citeste mai departe 
(1-5)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

-



Art. 24: Obligaţia executării
(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să 
înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverinţă 
sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se va face în termenul 
prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la 
data rămânerii irevocabile a hotărârii.
(2) în cazul în care termenul nu este respectat, se va aplica conducătorului autorităţii 
publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20 % din salariul minim brut 
pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru 
întârziere.
(3) Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile 
pronunţate de instanţa de contencios administrativ şi după aplicarea amenzii 
prevăzute la alin. (2) constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să 
înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să 
efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi 
irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de 
termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.
(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii 
publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe 
economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru 
întârziere.
(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii 
publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe 
economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la penalităţi, în condiţiile art. 
894 din Codul de procedură civilă.

(la data 15-Feb-2013 Art. 24, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 54, punctul 7. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )

(21) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind executarea silită rămân 
aplicabile.

(la data 15-Feb-2013 Art. 24, alin. (2) din capitolul III completat de Art. 54, punctul 8. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )
(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ, în termen 
de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzute la alin. (2), constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 
10.000 lei.

(la data 02-Aug-2007 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 262/2007 )
(la data 01-Feb-2014 Art. 24, alin. (3) din capitolul III abrogat de Art. 161 din titlul II din Legea 

187/2012 )
Art. 24: Obligaţia executării
(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să 
înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să 
efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de 
bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, 
în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

(la data 20-Dec-2016 Art. 24, alin. (1) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 
35/2016 )
(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se duce la 
îndeplinire prin executare silită, parcurgându-se procedura prevăzută de prezenta 
lege.
(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi care 
nu au fost respectate, instanţa de executare, prin încheiere definitivă dată cu citarea 
părţilor, aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o 
amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face 

-



venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 905 din 
Codul de procedură civilă.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că 
soluţia legislativă potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) este 
"definitivă" este neconstituţională.

(la data 26-Feb-2016 Art. 24, alin. (3) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 
898/2015 )
(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi care 
nu au fost respectate în mod culpabil, instanţa de executare, prin hotărâre dată cu 
citarea părţilor, aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei 
obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, 
care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile 
art. 906 din Codul de procedură civilă.

(la data 02-Aug-2018 Art. 24, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 
212/2018 )
(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi 
de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, 
instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora 
statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea 
părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 891 din 
Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului 
pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.

(la data 16-May-2018 Art. 24, alin. (4) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 
12/2018 )
(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii de aplicare a amenzii şi 
de acordare a penalităţilor debitorul, în mod culpabil, nu execută obligaţia prevăzută în 
titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma ce se va 
datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu 
citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 
892 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează 
creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.

(la data 02-Aug-2018 Art. 24, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 
212/2018 )
(5) În lipsa cererii creditorului, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), 
compartimentul executări civile al instanţei de executare va solicita autorităţii publice 
relaţii referitoare la executarea obligaţiei cuprinse în titlul executoriu şi, în cazul în 
care obligaţia nu a fost integral executată, instanţa de executare va fixa suma 
definitivă ce se va datora statului prin hotărâre dată cu citarea părţilor.

(la data 19-Oct-2014 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. IV, punctul 1. din Legea 138/2014 )
(la data 01-Apr-2016 Art. 24, alin. (5) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Decizia 

3/2016 )

1.
Hotărârile pronunţate de instanţele de contencios administrativ au în vedere obligaţiile de a face ale 
autorităţilor publice, care au ca obiect: încheierea, modificarea sau emiterea unui act juridic ori a altui 
înscris, care nu pot fi aduse la îndeplinire de către creditor sau de alte persoane pe cheltuiala 
debitorului. Prin urmare, aceste hotărâri nu pot fi aduse la îndeplinire prin intermediul executorului 
judecătoresc49.
Dacă autoritatea publică nu execută de bunăvoie hotărârea judecătorească definitivă în termenul 
prevăzut în cuprinsul acesteia, iar dacă un termen nu este prevăzut, în cel mult 30 de zile de la 
rămânerea definitivă a hotărârii, conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate 
prin hotărâre, dacă este vinovată, i se va aplica o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie 
pe zi de întârziere.
2.
... citeste mai departe (1-6)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Prima modificare adusă art. 24 din Legea nr. 554/2004 vizează corelarea alin. (1) cu noţiunea de 
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„hotărâre definitivă” cu care operează actualul Cod de procedură civilă, fiind înlăturată din terminologia 
procesual civilă noţiunea de „hotărâre irevocabilă”.
2.
În al doilea rând, se observă că legiuitorul a reglementat în mod expres posibilitatea creditorului de a 
trece la executarea silită în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa rezultată din 
aplicarea normelor cu caracter administrativ, regulile aplicabile în acest caz fiind cele prevăzute de 
Legea nr. 554/2004.
3.
În privinţa termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, acesta curge fie de la 
expirarea termenului prevăzut în cuprinsul hotărârii definitive, fie, în lipsa unui astfel de termen, de la 
expirarea termenului de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.... citeste mai 
departe (1-7)

OPRINA Evelina;GARBULET Ioan, Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea 
Codului de Procedura Civila din 31-mar-2015, Universul Juridic

Repere ale jurisprudenţei CEDO
1.
Executarea – parte integrantă a procesului
În cauza Şandor c. României115, Curtea de la Strasbourg a reţinut că „executarea unei sentinţe sau a 
unei decizii, indiferent de instanţa care o pronunţă, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din 
proces, în sensul articolului 6 (1) din Convenţie. Dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă ordinea 
juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre definitivă şi obligatorie să rămână fără 
efect în detrimentul unei părţi”.
O hotărâre prin care se constată o încălcare antrenează, pentru statul pârât, obligaţia juridică de a pune 
capăt încălcării constatate şi de a elimina consecinţele acesteia, pentru a restabili, în măsura posibilului, 
situaţia anterioară acesteia. În cazul neexecutării, reclamantul poate suferi atât un prejudiciu material, 
cât şi un prejudiciu moral, în special din cauza frustrării provocate de refuzul administraţiei de a 
executa sentinţa.... citeste mai departe (1-16)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 25: Instanţa de executare
(1) Sancţiunea şi despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) se aplică, respectiv se 
acordă, de instanţa de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în camera 
de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este scutită de taxa de timbru.
(3) Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs în termen 
de 5 zile de la pronunţare.
(3) Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs, în 
termen de 5 zile de la comunicare.

(la data 02-Aug-2007 Art. 25, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 
262/2007 )
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru punerea în 
executare a hotărârilor instanţelor de contencios administrativ date pentru soluţionarea 
litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative.
Art. 25: Instanţa de executare
(1) Instanţa de executare, care în materia contenciosului administrativ este, potrivit 
art. 2 alin. (1) lit. ţ), instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios 
administrativ, aplică, respectiv acordă sancţiunea şi penalităţile prevăzute la art. 24 
alin. (3), fără a fi nevoie de învestirea cu formulă executorie şi de încuviinţarea 
executării silite de către executorul judecătoresc.
(2) Cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4) se judecă în camera de consiliu, de 
urgenţă şi sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(2) Cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4) se judecă în camera de consiliu, de 
urgenţă, şi sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Procedura prevăzută la art. 200 şi 
201 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie şi 
se depune la dosarul cauzei cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată. 
Reclamantul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei. Instanţa 
poate acorda un nou termen de judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea 
pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării.

(la data 02-Aug-2018 Art. 25, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 
212/2018 )
(3) Hotărârea pronunţată în condiţiile art. 24 alin. (4) este supusă numai apelului în 
termen de 5 zile de la comunicare. Dacă hotărârea a fost pronunţată de curtea de apel 
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ea va fi supusă recursului, în acelaşi termen.
(3) Hotărârile pronunţate în condiţiile art. 24 alin. (3) şi (4) sunt supuse numai 
recursului, în termen de 5 zile de la comunicare.

(la data 02-Aug-2018 Art. 25, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 
212/2018 )
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru punerea în 
executare a hotărârilor de contencios administrativ date pentru soluţionarea litigiilor ce 
au avut ca obiect contracte administrative.

(la data 19-Oct-2014 Art. 25 din capitolul III modificat de Art. IV, punctul 2. din Legea 138/2014 )

1.
Instanţa de executare este instanţa care are competenţa de a soluţiona litigiul în fond.
De asemenea, cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4) se judecă de instanţa de executare. Prin 
urmare, aplicarea sancţiunilor amenzilor civile şi a penalităţilor de întârziere sunt de competenţa 
instanţei de executare.
2.
Litigiu având ca obiect aplicarea sancţiunii prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 pentru 
nerespectarea termenului de executare a unei hotărâri pronunţate de instanţa de contencios 
administrativ. Judecarea cauzei în şedinţă publică. Consecinţe [Constituţia României, art. 127; C. pr. 
civ., art. 105 alin. (2) şi art. 121 alin. (1); Legea nr. 554/2004, art. 25 alin. (2)]. Potrivit dispoziţiilor 
art. 25 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, hotărârea prin care se aplică, respectiv se acordă, de instanţa 
de executare, la cererea reclamantului, sancţiunea şi despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) din 
aceeaşi lege, se ia în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor. Această normă legală are un 
caracter imperativ, derogatoriu de la principiul publicităţii dezbaterilor, consacrat de art. 127 din 
Constituţia României şi art. 121 alin. (1) C. pr. civ., astfel că hotărârea luată în şedinţă publică iar nu 
în camera de consiliu, este lovită de nulitate, în condiţiile art. 105 alin. (2) C. pr. civ. (I.C.C.J., secţia 
de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3509 din 30 iunie 2010, www.scj.ro, Decizii rezumate).
... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Prin modificările aduse de Legea nr. 138/2014, s-a clarificat noţiunea de „instanţă de executare” în 
materia contenciosului administrativ, stabilindu-se că aceasta este, potrivit art. 2 alin. (1) lit. ţ), 
instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ.
Se instituie, aşadar, o excepţie de la norma de drept comun de competenţă materială a instanţei de 
executare, în materia contenciosului administrativ fiind tribunalul sau curtea de apel, după distincţiile 
legate de poziţionarea autorităţii administrative emitente a actului în ierarhia autorităţilor publice şi de 
criteriul valoric, distincţii realizate de art. 10 din Legea nr. 554/2004.
2.
De asemenea, alin. (1) instituie şi o a doua derogare de la normele de drept comun, prevăzând că nu 
este necesară nici învestirea cu formulă executorie şi nici încuviinţarea executării silite de către 
executorul judecătoresc a hotărârii prin care instanţa de executare aplică, respectiv acordă sancţiunea 
şi penalităţile prevăzute la art. 24 alin. (3).... citeste mai departe (1-3)

OPRINA Evelina;GARBULET Ioan, Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea 
Codului de Procedura Civila din 31-mar-2015, Universul Juridic

1.
Contestaţie la executare. Instanţa competentă. Interpretarea art. 2 alin. (1) lit. ş) [în prezent lit. ţ) din 
Legea contenciosului administrativ]
Art. 2 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 554/2004 explică semnificaţia termenului de „instanţă de executare” 
la care se referă art. 25 din Legea nr. 554/2004 şi care priveşte sancţiunile şi despăgubirile prevăzute 
de art. 24 alin. (2) din acelaşi act normativ, care se acordă de aceasta la cererea reclamantului.
Executării silite propriu-zise, chiar dacă este vorba de o hotărâre a instanţei de contencios 
administrativ, i se aplică prevederile Codului de procedură civilă, la care face trimitere art. 28 alin. (1) 
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Dacă obiectul cauzei constă într-o contestaţie la executare formulată în temeiul art. 399-404 C. pr. 
civ., nefiind solicitată aplicarea unor sancţiuni prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, 
competenţa soluţionării ei revine Judecătoriei Târgovişte (Trib. Dâmboviţa, s. com. cont. adm., sent. 
nr. 537 din 16 aprilie 2007).... citeste mai departe (1-3)

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 26: Acţiunea în regres
Conducătorul autorităţii publice se poate îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi 
de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt 
funcţionari publici, se vor aplica reglementările speciale.
Conducătorul autorităţii publice se poate îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi 
de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt 
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demnitari sau funcţionari publici, se aplică reglementările speciale.
(la data 02-Aug-2007 Art. 26 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 262/2007 )

1.
Articolul 26 din Lege are în vedere dreptul la acţiune în regres al conducătorului autorităţii publice 
împotriva persoanei care avea obligaţia de a aduce la îndeplinire hotărârea instanţei de contencios, dar 
nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Angajarea răspunderii patrimoniale a funcţionarului public pentru prejudiciul produs prin neexecutarea 
culpabilă a unor hotărâri judecătoreşti. Procedura aplicabilă
Prejudiciul a cărui acoperire se solicită rezidă în sumele plătite către două persoane reintegrate în 
muncă prin hotărâri judecătoreşti irevocabile – drepturi salariale, contravaloarea tichetelor de masă, 
contribuţii aferente drepturilor salariale şi cheltuieli de judecată şi de executare silită –, iar potrivit 
susţinerilor recurentei-reclamante, intimatul-pârât este autorul faptelor culpabile cauzatoare de 
prejudicii, constând în îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de numire şi destituire în funcţii şi 
nepunerea în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti executorii de drept.
În acest context factual, instanţa de control judiciar împărtăşeşte concluzia la care a ajuns judecătorul 
fondului, în sensul că raportul juridic dedus judecăţii se încadrează în prevederile art. 84 lit. a) din 
Legea nr. 188/1999, astfel că repararea pagubelor se dispune prin emiterea unui ordin sau dispoziţii 
de imputare sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, în condiţiile tezei I a art. 85 alin. 
(1) din Legea nr. 188/1999, iar nu printr-o acţiune în despăgubire adresată direct instanţei de 
judecată.... citeste mai departe (1-2)
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CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 27: Judecarea cauzelor aflate pe rol
Cauzele aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor 
continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanţei.

1.
A se vedea şi art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 3 din Legea nr. 76/2012.

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Act administrativ cu caracter normativ. Acţiune în anulare. Legea aplicabilă
Prin cererea de chemare în judecată a fost atacată, pe cale de acţiune directă în contencios 
administrativ, H.G. nr. 1188/2001, act administrativ având caracter normativ, ce reglementează 
normele metodologice de recalculare a pensiilor militare de stat.
Acţiunea a fost înregistrată la instanţa de fond la data de 24 noiembrie 2005, fiind supusă prevederilor 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, intrată în vigoare la data de 6 ianuarie 2005.
Potrivit normei tranzitorii cuprinse în art. 27 din Legea nr. 554/2004, numai cauzele aflate pe rolul 
instanţelor la data intrării în vigoare a acestei legi urmau să se judece în continuare potrivit legii 
anterioare, aplicabile la momentul sesizării instanţei.
Prin urmare, faptul că H.G. nr. 1188/2001 este anterioară Legii nr. 554/2004 nu înlătură aplicarea 
actului normativ menţionat în cauza de faţă (ICCJ, s. cont. adm. fisc., dec. nr. 3398 de la 13 octombrie 
2006, nepublicată).... citeste mai departe (1-2)
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Art. 28: Completarea cu dreptul comun
(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură 
civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate 
dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau 
interesele lor legitime, pe de altă parte, precum şi cu procedura reglementată de 
prezenta lege. Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se 
stabileşte de instanţă, cu prilejul soluţionării excepţiilor.
(2) Acţiunile introduse de Avocatul Poporului, de Ministerul Public, de prefect şi de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi cele introduse împotriva actelor 
administrative normative nu mai pot fi retrase.
(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură 
civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere 
dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau 
interesele lor legitime, pe de altă parte. Compatibilitatea aplicării normelor de 

-



procedură civilă se stabileşte de instanţă, cu prilejul soluţionării cauzei.
(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil şi cu cele 
ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu 
specificul raporturilor de putere dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele 
vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte.

(la data 15-Feb-2013 Art. 28, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. 54, punctul 9. din titlul IV din 
Legea 76/2012 )
(2) Instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a 
început urmărirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul 
administrativ atacat, dacă reclamantul - persoană vătămată - stăruie în continuarea 
judecării pricinii.
(3) Acţiunile introduse de persoanele de drept public şi de orice autoritate publică, în 
apărarea unui interes public, precum şi cele introduse împotriva actelor administrative 
normative nu mai pot fi retrase, cu excepţia situaţiei în care sunt formulate şi pentru 
apărarea drepturilor sau intereselor legitime de care pot dispune persoanele fizice sau 
juridice de drept privat.

(la data 02-Aug-2007 Art. 28 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 262/2007 )

1.
Articolul 28 consacră completarea Legii speciale nr. 554/2004 cu normele dreptului comun, respectiv 
Codul civil şi Codul de procedură civilă.
Însă spre deosebire de Codul de procedură civilă, art. 28 alin. (2) nu permite suspendarea judecării 
cauzei atunci când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul 
administrativ atacat, dacă reclamantul stăruie în continuarea judecăţii.
Potrivit alineatului 3 al art. 28 priveşte dreptul reclamantului de a renunţa la judecată. Astfel, acţiunea 
în contencios obiectiv nu mai poate fi retrasă, fiind posibilă numai cea în contencios subiectiv.
2.
Litigiu având ca obiect o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. 
Obligaţia citării conducătorului autorităţii publice [Legea nr. 554/2004, art. 28 alin. (1); C. pr. civ., art. 
304 pct. 5]. Hotărârea prin care s-a dispus, în temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, 
sancţionarea conducătorului unei autorităţi publice cu amenda de 20% din salariul minim pe economie 
pe zi întârziere, pronunţată de instanţa de executare în contradictoriu doar cu autoritatea publică 
obligată la emiterea actului administrativ, şi fără citarea în cauză a conducătorului respectivei 
autorităţi, este nelegală, fiind dată cu încălcarea principiului contradictorialităţii şi a dreptului la 
apărare al conducătorului autorităţii publice, care deşi are recunoscută de legiuitor calitatea procesuală 
pasivă sub aspectul amenzii pe zi de întârziere, a fost pus în imposibilitatea de a formula apărări sau 
de a invoca eventuale excepţii în cadrul litigiului astfel judecat (I.C.C.J., secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, decizia nr. 659 din 9 februarie 2012, www.scj.ro, Decizii rezumate).
... citeste mai departe (1-2)

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
Kluwer

1.
Verificarea compatibilităţii normelor Codului de procedură civilă cu raporturile de drept administrativ. 
Act de justiţie
Prin Decizia nr. 673 din 10 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 937 din 20 noiembrie 
2006, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) 
şi (4), art. 15 şi art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004, Curtea Constituţională a constatat că, potrivit regulii generale, normele legilor speciale se 
completează cu normele dreptului comun, însă compatibilitatea dispoziţiilor Legii contenciosului 
administrativ cu dreptul comun procesual se stabileşte, potrivit textului de lege criticat, de către 
instanţă, cu prilejul soluţionării excepţiilor, în măsura în care normele Codului de procedură civilă nu 
sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi 
persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum şi cu procedura 
reglementată prin prezenta lege. Ca atare, numai judecătorul, în calitate de suveran al actului de 
justiţie, poate decide asupra acestui aspect, care nu se constituie, aşadar, într-un motiv de 
neconstituţionalitate.... citeste mai departe (1-22)
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Art. 29: Corelarea terminologică
Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea 
contenciosului administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanţa de contencios 
administrativ, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din 
prezenta lege.
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1.
Articolul 29 conţine o soluţie de tehnică legislativă, răspunzând rigorilor de sistematizare şi unificare a 
legislaţiei, cuprinse în Capitolul II al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative.
De asemenea, au fost avute în vedere dispoziţiile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora 
la modificarea, completarea sau abrogarea normei la care s-a făcut trimitere în actul de modificare, 
completare sau abrogare trebuie avută în vedere situaţia juridică a normei de trimitere.

BOGASIU Gabriela, Legea contenciosului administrativ din 31-iul-2015, Universul Juridic

Art. 30: Dispoziţii tranzitorii
Până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluţionează de secţiile 
de contencios administrativ ale tribunalelor.

1.
Conflict de competenţă. Noţiunea de „instanţă”. Competenţa unei secţii a tribunalului
Noţiunea de „instanţă”, folosită de art. 20 C. pr. civ., nu poate fi interpretată decât în sens larg, ca 
vizând atât instanţele judecătoreşti propriu-zise, astfel cum sunt ele prevăzute de Legea nr. 303/2004, 
cât şi secţiile ce intră în componenţa acestora, raţiunile pentru care conflictele de competenţă pot 
apărea între instanţe subzistând şi în cazul declinărilor reciproce între secţiile aceleiaşi instanţe, ele 
vizând, în ambele cazuri, competenţa de a judeca în anumite materii.
Potrivit teoriei generale a dreptului procesual civil, atât competenţa materială a instanţelor, cât şi 
competenţa materială sau funcţională a secţiilor unei instanţe reprezintă aptitudinea, dreptul acestora 
de a judeca în anumite materii, iar declinările şi conflictele de competenţă sunt consecinţa inaptitudinii 
de a judeca în anumite materii.... citeste mai departe (1-6)
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Art. 31: Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu 
modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

1.
Excepţie de nelegalitate. Condiţii. Act administrativ unilateral. Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, 
pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.
Având în vedere că art. 31 al acestei legi precizează că legea intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării, rezultă că intrarea în vigoare s-a făcut pe data de 7 ianuarie 2005, urmând ca dispoziţiile ei 
să se aplice numai actelor administrative emise după această dată, nu şi celor emise anterior (I.C.C.J., 
secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1861 din 23 mai 2006, în P.R. nr. 7 din data de 
28 septembrie 2007).

Wolters Kluwer, Legea contenciosului administrativ adnotata din 31-ian-2015, Wolters 
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1.
Lege specială. Imposibilitatea abrogării printr-o lege generală
Este adevărat că prin art. 31 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, conţinând dispoziţii de abrogare expresă 
a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, se fac şi precizări referitoare la abrogarea oricăror alte 
dispoziţii contrare.
Dar, este de observat că O.G. nr. 105/1999, cu modificările şi completările ulterioare, este un act 
normativ cu caracter de lege specială, care cuprinde norme derogatorii de la dreptul comun în materia 
contenciosului administrativ reglementat prin Legea nr. 554/2004.
Aşa fiind, dispoziţiile de drept comun în materia contenciosului administrativ, cuprinse în Legea nr. 
554/2004, sunt aplicabile în domeniul la care se referă O.G. nr. 105/1999, modificată şi completată prin 
Legea nr. 189/2000, numai în măsura în care prevede aspecte nereglementate de această lege 
specială.
Altfel ar însemna să fie încălcat principiul potrivit căruia legile speciale, cuprinzând norme derogatorii de 
la dreptul comun, aplicabile numai într-o anumită materie pe care o reglementează, sunt de strictă 
interpretare.... citeste mai departe (1-3)
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-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
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Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1154 din data de 7 decembrie 2004
*) Cauzele aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004
vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanţei. Prin 
excepţie, punerea în executare a hotărârilor definitive şi irevocabile pronunţate în 
temeiul Legii nr. 29/1990 şi neexecutate la data intrării în vigoare a Legii nr. 
554/2004 se face în conformitate cu prevederile acesteia.
**) Dispoziţiile referitoare la excepţia de nelegalitate şi la garanţiile procesuale 
prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică şi cauzelor 
aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Excepţia de 
nelegalitate poate fi invocată şi pentru actele administrative unilaterale emise anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, în forma sa iniţială, cauzele de nelegalitate 
urmând a fi analizate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul 
emiterii actului administrativ.
***) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în baza Legii nr. 554/2004, rămase 
definitive şi irevocabile fără soluţionarea pe fond a excepţiei de nelegalitate, care a 
fost respinsă ca inadmisibilă, pot forma obiectul unei cereri de revizuire, care se poate 
introduce în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(la data 02-Aug-2007 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. I, punctul 36. din Legea 
262/2007 )
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